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A nemzetgazdasági miniszter 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelete
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A vámjogi szakértői hatósági képzés és a képzést lebonyolító képző szerv
1. §

(1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (5) bekezdésében
meghatározott vámjogi szakértői hatósági vizsgára (a továbbiakban: hatósági vizsga) felkészítő képzésnek
– a 2447/2015/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikkével összhangban – olyan vámjogi hatósági képzés
teljesítése fogadható el, amelyet a Vtv. 23. § (6) bekezdése szerint nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) vett
a)
a felnőttképzésről szóló törvény szerint szerzett, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012.
Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű
szakképesítés vagy e szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés-ráépülés vagy vámügyintéző megnevezésű
részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre vonatkozó engedély birtokában felnőttképzést folytató
oktatási intézmény vagy
b)
vámszakmai szövetség
szervez.
(2) A hatósági vizsgára felkészítő képzésnek (a továbbiakban: hatósági képzés) az (1) bekezdésben meghatározott
képzéseken túl elfogadható – az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző
szervezet) által a 17. § szerinti Vámjogi Szakértői Hatósági Képzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata
alapján jóváhagyott és a kormányzati portálon közzétett – olyan felsőfokú végzettségi szintet adó képzés vagy
szakirányú továbbképzés teljesítése is, amelynek tananyagában az 1. melléklet szerinti vámszakmai vizsgatárgykörök
oktatása legalább 70%-ot tesz ki, feltéve, hogy a képzés befejezése és a hatósági vizsgára jelentkezés időpontja között
két évnél hosszabb idő nem telik el.
(3) A hatósági vizsgára bocsátáshoz kizárólag az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 5. cikk 2. pontja szerinti vámjogszabályok képzésére vonatkozó átfogó jellegű
tananyagra épülő képzés fogadható el.

2. §

(1) A nyilvántartásba kérelemre a hatósági vizsgát és az arra felkészítő hatósági képzést szervező és lebonyolító szerv
(a továbbiakban: képző szerv) vehető fel, amely
a)
az 1. §-ban meghatározott követelményeknek megfelel,
b)
rendelkezik az 5. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő oktatókkal és a 6. § (1) bekezdés szerinti
igazolás kiállítására jogosult személyekkel,
c)
rendelkezik a 4. § szerinti képzési programmal,
d)
rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, a képzési programban vállalt személyi és tárgyi
feltételekkel, és
e)
nem áll fenn vele szemben az (5) bekezdésben meghatározott kizáró ok.
(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a Vtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(3) A képző szerv a Vtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartásba vételt
végző szervezetnek a változástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni.
(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet törli a nyilvántartásból a képző szervet, ha
a)
a képző szerv kéri a törlését,
b)
a képző szerv jogutód nélkül megszűnik,
c)
a képző szerv a (3) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és azt
a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követő nyolcadik napig sem pótolja vagy
d)
a képző szerv a képzési programban foglaltakat nem teljesíti.
(5) Ha a képző szervet a nyilvántartásból a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott okból törölte a nyilvántartást végző
szervezet, akkor a törlést követő két éven belül a nyilvántartásba nem vehető fel.
(6) A képző szervek nevéről, elérhetőségéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kormányzati portálon nyújt
tájékoztatást.
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3. §

(1) A hatósági képzés az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgykörök ismeretanyagának oktatása révén a vámjogi
szakértői hatósági vizsgára történő felkészítést biztosítja.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet kialakítja, és indokolt esetben felülvizsgálja a hatósági képzés és a hatósági
vizsga – vámügyekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges és arányos tudás megszerzéséhez igazodó –
követelményrendszerét, valamint ezzel összefüggésben az írásbeli vizsgához kapcsolódó kérdéstárat és a szóbeli
vizsgához kapcsolódó tételsort, melyeket a kormányzati portálon közzétesz.
(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (2) bekezdés szerinti feladatai ellátása során együttműködik a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) és a képző szervekkel, számukra véleményezési lehetőséget biztosít, és
a módosítást a véleményük figyelembevételével alakítja ki.

4. §

(1) A képző szervnek rendelkeznie kell az 1. melléklet szerinti vizsgatárgykörök ismeretanyagának elsajátítására alkalmas
képzési programmal, amelyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagy jóvá a Bizottság javaslata alapján.
(2) A képzési program tartalmazza:
a)
a képzés során megszerezhető ismereteket,
b)
a képzésben való részvétel feltételeit,
c)
a képzés időtartamát,
d)
a képzés módszereit,
e)
a képzés személyi és tárgyi feltételeinek megjelölését és biztosításának igazolását,
f)
a képzésben részt vevők jelenléti nyilvántartásának rendjét.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési időtartam vizsgatárgykörönként nem lehet kevesebb 8 tanóránál.
(4) A hatósági vizsgára történő hatékony felkészülés érdekében a képző szerv oktatási segédanyagot készíthet, amelyet
a Bizottság javaslatára a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagy jóvá.
(5) A képzési programot és az oktatási segédanyagot a képző szerv a joganyag jelentős részét érintő jogszabályváltozás
esetén, de legalább kétévente felülvizsgálja és az aktualizált képzési programot az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra
megküldi a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Új képzési ciklus az aktualizált képzési program jóváhagyása
esetén kezdhető meg.
(6) A képzésben az vehet részt, aki
a)
rendelkezik érettségi végzettséggel és
b)
vámügyi tevékenységet folytató vállalkozásnál, vámszakmai szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti
szervnél, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai területen a jelentkezést
megelőző hat éven belül legalább hároméves vámszakmai tapasztalatot szerzett.
(7) A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő – a 6. § (1) bekezdése szerinti – igazolás kiállítása
céljából hozzájáruljon a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a képző szerv általi kezeléséhez.

5. §

(1) A képző szervnél a hatósági képzés tekintetében oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a)
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább négyéves vámszakmai tapasztalatot szerzett
aa)
vámügyi tevékenységet végző vállalkozásnál,
ab)
államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai, adózási vagy logisztikai
területen,
ac)
felsőoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,
ad)
vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdekképviseleti
szervénél, szövetségeinél, vagy
b)
középfokú végzettséggel rendelkezik, és az a) pont aa)–ad) alpont valamelyike szerinti szervezetnél legalább
tízéves vámszakmai, adózási vagy logisztikai tapasztalatot szerzett, és
c)
az a) vagy b) pont szerinti vámszakmai, adózási vagy logisztikai tapasztalat megszerzése és a hatósági képzés
tekintetében oktatóként való foglalkoztatás kezdő időpontja között kevesebb, mint egy év telt el.
(2) A képző szerv a 2. § (2) bekezdése szerinti kérelemben bejelenti a képzést végrehajtó oktatókat név szerinti
felsorolásban és mellékletként csatolja a részletes szakmai önéletrajzukat, valamint nyilatkozatukat arra vonatkozóan,
hogy a képző szervnél oktatást vállalnak és a képzési programban meghatározott adataiknak a képző szerv és
a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak.

6. §

(1) A képző szerv a hatósági képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a jelenléti nyilvántartás
szerint igazolt módon – az oktatott vizsgatárgykörökhöz rendelt óraszám legalább 80%-ában – a hatósági képzésen
részt vettek.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a)
az igazolás egyedi azonosító számát,
b)
a képző szerv pontos megnevezését,
c)
az oktatott vizsgatárgykörök 1. melléklet szerinti felsorolását,
d)
a vizsgára jelentkező 2. mellékletben meghatározott adatait,
e)
az igazolás kiállításának helyét, időpontját és
f)
az igazolás aláírására jogosult személy nevét és aláírását.
(3) A képző szerv – a képzésen részt vevő személy hozzájáruló nyilatkozata birtokában – az (1) bekezdés szerinti igazolás
másolatát és a jelenléti nyilvántartás eredeti példányát az igazolás kiadását követő öt évig őrzi meg.
(4) A hatósági vizsga letételéhez az 1. § (2) bekezdése alapján elfogadható egyéb képzés igazolásaként a felsőfokú
képzést nyújtó oktatási intézmény végzettséget igazoló okmánya fogadható el.

2. A hatósági vizsga és a vizsgabiztos
7. §

(1) A hatósági vizsgát a képző szerv szervezi meg, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett vizsgabiztosi
nyilvántartásban szereplő vizsgabiztosok, továbbá a vizsgáztatást segítő személyek megbízásával.
(2) Hatósági vizsgát az tehet, aki a hatósági képzést legfeljebb tizenkét hónappal korábban, vagy az 1. § (2) bekezdése
alapján elfogadható egyéb képzést a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb két évvel
korábban teljesítette, amelyet a 6. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti igazolással bizonyít.
(3) A képző szerv minden nála vizsgára jelentkező részére a jelentkezés jóváhagyásának időpontját magában foglaló
negyedéven belül köteles vizsgaidőpontot biztosítani, és arról a jelentkezőt írásban (ideértve az elektronikus
kapcsolattartást is) értesíteni.
(4) A képző szerv köteles minden induló képzési csoport számára egy vizsgát megszervezni a képzés befejezését követő
két hónapon belül. Ennek előzetes időpontját a képzési időszak folyamán előre, legalább a képzés befejezése előtt
egy hónappal, közlemény formájában kell a honlapján közzétennie. A képző szerv a vizsga tervezett időpontjáról
a nyilvántartásba vételt végző szervezetet és a NAV-ot a honlapján történő közzététellel egyidejűleg postai úton is
tájékoztatja.
(5) A képző szerv köteles a (4) bekezdésben meghatározott vizsgán kívül – a hatósági vizsga pótlását vagy javítását
célzó – további egy vizsgát (írásbeli és szóbeli részvizsgát egyaránt) megszervezni negyedévente egy alkalommal,
ha a vizsgára jelentkezők száma (ideértve a szóbeli vizsgarész ismételt teljesítésére jelentkezőket is) eléri az öt főt.
Öt főnél alacsonyabb jelentkezői létszám esetén a vizsga a következő negyedévben megszervezett vizsga keretében
tehető le.

8. §

(1) A hatósági vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A hatósági vizsga során a jelentkező az 1. mellékletben szereplő
vizsgatárgykörök elsajátításáról ad számot.
(2) Az írásbeli vizsgarész a kérdéstárban szereplő kérdésekből összeállított, papíralapú vagy számítógépes feladatlap
megoldását, kitöltését tartalmazza.
(3) A szóbeli vizsgán a jelentkező az 1. mellékletben szereplő vizsgatárgykörök alapján összeállított tételsor alapján ad
számot tudásáról.

9. §

(1) A hatósági vizsga lebonyolítására az a vizsgabiztos bízható meg, aki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által
vezetett nyilvántartásban vizsgabiztosként szerepel, és megfelel a (2) bekezdés szerinti feltételnek is.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet kérelemre azt a büntetlen előéletű természetes személyt veszi fel határozatlan
időre a nyilvántartásba, aki vállalja, hogy eleget tesz az e rendeletben foglalt követelményeknek, valamint felsőfokú
szakirányú végzettséggel rendelkezik és legalább ötéves vámszakmai tapasztalatot szerzett az 5. § (1) bekezdés
a) pont aa)–ad) alpontja szerinti szervezetnél, a vizsgabiztosként való nyilvántartásba vétel időpontjától számított
egy éven belül.
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a Vtv. 23. § (9) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia,
amelyhez csatolni szükséges a Vtv. 23. § (9) bekezdés d)–f ) pontjaiban meghatározott okmányok másolatát.
(4) Az adott vizsga lebonyolítására megbízott vizsgabiztos nem lehet olyan személy, aki a vizsgázó Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.
(5) A nyilvántartásból törölni kell azt a vizsgabiztost, aki
a)
a nyilvántartásba vételhez valótlan adatot szolgáltatott,
b)
törlését kérelmezte,
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elhalálozott,
büntetett előéletűvé vált,
akivel szemben a vizsga lebonyolításának ellenőrzése során a nyilvántartásba vételt végző szervezet
a vizsgaeredmény meghamisítását vagy tiltott segédeszköz használatának engedélyezését jogerős
határozatában megállapította.

10. §

(1) A hatósági vizsgát a 3. melléklet szerinti vizsga eljárásrend alapján kell szervezni és lebonyolítani.
(2) A hatósági vizsga szóbeli része 3 tagú vizsgabizottság előtt történik, a vizsgabizottság a nyilvántartásba vételt végző
szervezet, a NAV és a képző szerv által a nyilvántartásból kijelölt vizsgabiztosokból áll. A vizsgabizottság elnöke
a nyilvántartásba vételt végző szervezet által delegált tag.

11. §

(1) A hatósági vizsgára történő jelentkezés a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, a 3. mellékletben foglaltak
alapján történik.
(2) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy
kijavításra szorul, a képző szerv – a jelentkezés beérkezésétől számított nyolc napon belül – a jelentkezést a hiányok
megjelölésével – a hatósági vizsgára jelentkező részére – hiánypótlásra ötnapos határidővel visszaküldi.

12. §

(1) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészt is sikeresen teljesítette.
(2) A hatósági vizsga sikeres letételét a 4. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet a képző szerv a 13. §
(1) bekezdése szerint jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg állít ki és másolatban megküldi a nyilvántartásba vételt
végző szervezetnek.
(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (2) bekezdés alapján kiállított tanúsítványokról nyilvántartást vezet.
(4) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem esetén – a képző szerv másodlatot
állít ki, amelyet a vizsgázó a 4. mellékletben meghatározott – vizsgaidőpontban érvényes – adatainak megadásával
igényelhet. Ha képző szerv a 2. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül törlésre a képző szervek nyilvántartásából, úgy
a másodlatot a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján állítja ki.
(5) A vizsga sikeres letételét igazoló tanúsítványokra – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.

13. §

(1) A hatósági vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv két részből áll, első részét az írásbeli vizsgára
vonatkozóan az írásbeli vizsgát lebonyolító vizsgabiztos, a második részét a szóbeli vizsgát lebonyolító vizsgabizottság
elnöke készíti el és írja alá. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgát követő 3 munkanapon belül
továbbítja a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
a vizsgázók nevét, aláírását,
b)
az írásbeli és a szóbeli vizsga helyszínét,
c)
az írásbeli és a szóbeli vizsga kezdő és befejező időpontját,
d)
a vizsgabiztosok, illetve a vizsgabizottság és a segítő személyek nevét, aláírását,
e)
a vizsga eredményét vizsgázók szerint,
f)
a felfüggesztett vizsgázó nevét, a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést,
g)
az írásbeli dolgozatok megtekintésének helyét, idejét, az észrevételeket és az azokra adott válaszokat, valamint
h)
a képző szerv által kiállított tanúsítványok azonosító számait.

14. §		
A nyilvántartásba vételt végző szervezet érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a vizsgát a vizsgabizottság
vagy a képző szerv félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek
hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le. Az érintett személy a részére kiadott tanúsítványt
8 napon belül visszaküldi a képző szerv részére, aki azt érvényteleníti. A képző szerv a tanúsítvány érvénytelenítéséről
haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vételt végző szervezetet, amely a nyilvántartásában rögzíti annak tényét és
okát.
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3. Jogorvoslatra, javítóvizsgára és a pótlóvizsgára vonatkozó szabályok
15. §

(1) A vizsgabiztos által hozott döntés ellen a vizsgázó a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé panasszal élhet
az adott vizsgatevékenység napját követő 5 naptári napon belül.
(2) A vizsga lebonyolításával összefüggésben a vizsgázó a képző szerv felé panasszal élhet:
a)
a vizsga helyszínén a jegyzőkönyvet vetethet fel vagy
b)
panaszát a vizsgát követő 5 napon belül elektronikus üzenetben benyújthatja a képző szerv részére annak
honlapján megadott címére.
(3) A képző szerv a panaszokat 5 napon belül kivizsgálja, döntéséről a panasztevőt elektronikus úton értesíti. Ha
a panasszal élő nem fogadja el a panaszának orvoslására hozott intézkedést, azzal szemben fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést a panasz elutasításáról vagy a panasz orvoslására hozott intézkedésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 5 napon belül a képző szerv részére írásban kell benyújtani, aki a fellebbezést annak elbírálása végett
5 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére felterjeszti.
(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a panaszt vagy a fellebbezést annak beérkezését követő 10 napon belül
elbírálja, és – a képző szerv egyidejű tájékoztatása mellett – írásban értesíti a panasz vagy a fellebbezés előterjesztőjét
a döntéséről.
(5) Javítóvizsgát az tehet, aki korábban sikertelen vizsgát tett vagy a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg.
(6) Pótlóvizsgát az tehet, aki a vizsgát igazolható okból nem kezdte meg, vagy a 3. melléklet 3.10. pont c) alpontja szerint
nem fejezte be. A pótlóvizsgára jelentkezés térítésmentes.
(7) Javító- és pótlóvizsgára a képzésben részt vevő a képzési szervvel történő egyeztetés alapján jelentkezhet a 2. melléklet
szerinti jelentkezési lap kitöltésével, javítóvizsga esetén a vizsgadíj ismételt megfizetésének igazolásával.

4. A hatósági vizsga díjának mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályok
16. §

(1) A hatósági vizsga díja az írásbeli vizsgarész tekintetében 15 000 forint/fő, a szóbeli vizsgarész tekintetében
25 000 forint/fő.
(2) A vizsgadíjat a jelentkező a képző szerv honlapján közzétett számlaszámra fizeti be (átutalással vagy készpénzben).
(3) A vizsgadíj a képző szerv bevétele, a vizsgát szervező képző szerv fizeti a vizsgáztatással kapcsolatos költségeket,
ideértve a vizsgabiztosok és a vizsgaelnök vizsgáztatási tevékenységével felmerülő (4)–(8) bekezdés szerinti
költségeket.
(4) A vizsgaelnököt és a vizsgabiztosokat díjazás illeti meg, amely a hatósági vizsga írásbeli és szóbeli vizsganapjának
teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(5) A képző szerv a vizsgaelnök, a vizsgabiztos részére utazási-, illetve szállásköltséget külön megállapodás esetén,
az abban foglaltak szerint fizet.
(6) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabiztos esetén alapdíjból és a vizsgázók számától függő változó díjból
(a továbbiakban: változó díj) áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas
értékre kell kerekíteni.
(7) Az alapdíj – az írásbeli és a szóbeli vizsgarész tekintetében külön-külön – a vizsga évének első munkanapján érvényes
minimálbér öt százaléka.
(8) A változó díj:
a)
az írásbeli vizsgarész esetén vizsgázónként a vizsgabiztos részére a minimálbér 2,5 százaléka
b)
a szóbeli vizsgarész esetén vizsgázónként
ba)
a vizsgaelnök részére a minimálbér 3,5 százaléka,
bb)
a vizsgabiztos részére a minimálbér 2,5 százaléka.
(9) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgára jelentkezések számát kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni kell
a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával.
(10) Ha a képző szerv az általa delegált vizsgabiztossal olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza
a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket a vizsgáztatási díj nem illeti meg.
(11) A vizsgáztatási díjat legkésőbb a hatósági vizsga napját követő tizenöt napon belül kell megfizetni a vizsgabiztos
részére.
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5. A Bizottság
17. §

(1) A Bizottság ellátja
a)
az e rendeletben meghatározott feladatokat,
b)
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdése
szerinti továbbképzési programok kreditpont-minősítését, valamint
c)
a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését.
(2) A Bizottság három főből áll, amelynek a külgazdaságért felelős miniszter, valamint a NAV vezetője által kijelölt egy-egy
tagját, továbbá a nyilvántartásba vételt végző szervezet által kijelölt elnökét a nyilvántartásba vételt végző szervezet
megbízólevéllel bízza meg, amely visszavonásig érvényes.
(3) Ha a külgazdaságért felelős miniszter, a NAV vezetője vagy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kijelölést
– a megbízott személy kérésére vagy egyéb ok miatt – visszavonja, akkor erről, és az új tag megbízására irányuló
javaslatáról írásban értesíti a Bizottság titkárságát. A Bizottság működőképességét az új tag kijelölésével és
a (2) bekezdés szerinti új megbízólevél kiadásával haladéktalanul biztosítani kell.
(4) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagyja jóvá és teszi közzé
a kormányzati portálon.

6. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2447/2015/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
A vámjogi szakértői hatósági vizsga követelményei
1.

Vizsgatárgykör: vámpolitika, nemzetközi szerződések és vámszakmai vetületeik
1.1.
Gazdaságpolitika, kereskedelempolitika, vámpolitika
1.2.
A vámok funkciói
1.3.
A vámunió fogalma, működésének bemutatása
1.4.
Kereskedelmi szerződések rendszere és vámjogi vetületeik
1.5.
Származás
1.5.1.
Preferenciális – nem preferenciális származás megkülönböztetése, minősítési feltételek
1.5.2.
Származás igazolása
1.6.
Kereskedelmi Vámtarifa felépítése, funkciója
1.6.1.
Az áruk tarifális besorolása
1.6.2.
Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata
1.6.3.
HR Nómenklatúra és a Kombinált Nómenklatúra kapcsolata
1.6.4.
Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése
1.6.5.
Kombinált Nómenklatúra funkciója és jellemzője
1.6.6.
Vámtarifa Magyarázat és Áruosztályozási rendelkezések feladata és szerepe
az áruosztályozása keretében
1.6.7.
Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai
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Tarifális vámkedvezmények
1.7.1.
Tarifális vámkedvezmények köre
1.7.2.
Tarifális vámkedvezmények igénybevételének szabályai és lehetőségei
1.8.
Kötelező felvilágosítások vámjogi alkalmazása
Vizsgatárgykör: vámok és egyéb terhek
2.1.
Vámfizetés
2.1.1.
Vámérték, vámtétel, vám
2.1.2.
Vámmentesség
2.1.3.
Behozatali vámtartozás keletkezése
2.1.4.
Kiviteli vámtartozás keletkezése
2.1.5.
Vámösszegek könyvelésbe vétele, közlése
2.1.6.
Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra
2.1.7.
Vámösszegek megfizetése (normál vagy halasztott vámfizetés)
2.1.8.
Vámösszegek visszafizetése és elengedése
2.1.9.
A vámtartozás megszűnése
2.2.
A vámokkal egy eljárásban megállapított egyéb terhek
2.2.1.
Vámmal együtt fizetendő egyéb adók és díjak
2.2.2.
Adójogi és vámjogi szabad forgalomba bocsátás kapcsolata
2.3.
Elévülési szabályok a vámjogban
Vizsgatárgykör: vámeljárási szabályok
3.1.
Vámjogi képviselet, nyilatkozattevő, vámadós
3.1.1.
Szervezeti képviselettől való elhatárolás
3.1.2.
Megbízási szerződés alaki és tartalmi elemei
3.1.3.
Vámjogi képviselő kötelezettségei és jogai a vámeljárásban
3.1.4.
Nyilatkozattevő – vámadós
3.2.
Engedélyezett gazdálkodó
3.3.
Vámellenőrzés az alapeljárásban és az áruátengedést követően az UVK rendszerében
3.3.1.
Ügyféli információs kötelezettségek, árunyilatkozatok
3.3.2.
Kockázatelemzés, ellenőrzésre kiválasztás, ellenőrzési szempontok
3.3.3.
A vámellenőrzés végrehajtásának folyamata, ügyféli és vámhatósági jogok és
kötelezettségek
3.3.4.
A jegyzőkönyv alaki és tartalmi elemei
3.4.
Vámjogi jogkövetkezmények és szankciók
3.5.
Hatósági eljárás, meghallgatáshoz való jog és jogorvoslati lehetőségek
3.6.
Az Unió területére beszállított áruk (belépés, vám elé állítás, átmeneti megőrzés, áruvizsgálat)
3.7.
Az áruk vámeljárás alá vonása
3.7.1.
A normál és egyszerűsített vám-árunyilatkozatok szabályai
3.7.2.
Központi vámkezelés
3.7.3.
Önértékelés
3.8.
Szabad forgalomba bocsátás szabályai és jogkövetkezményei
3.9.
Különleges eljárások
3.9.1.
Árutovábbítás
3.9.2.
Tárolás (vámszabadterület, vámraktározás)
3.9.3.
Különleges felhasználás
3.9.4.
Feldolgozás
3.10.
Az Unió területéről kivitt áruk
3.11.
Árukról történő rendelkezés (megsemmisítés, felajánlás)
Vizsgatárgykör: váminformatikai rendszerek
4.1.
Hatósági rendszerek elméleti bemutatása, feladatkörök és működési mechanizmus általános
ismertetése
4.1.1.
GTR+, EORI, VPID
4.1.2.
CDPS
4.1.3.
NCTS és ARUREG
4.1.4.
Biztosítékkezelési rendszer (EBIR, GMS)
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Ügyféli oldalról nyitott váminformatikai rendszerek bemutatása, feladatkörök és működési
mechanizmus általános ismertetése
4.2.1.
TARIC
4.2.2.
ICS
4.2.3.
ECS
4.2.4.
AIS
4.2.5.
AES
4.3.
Informatikai fejlesztések az Uniós Vámkódex munkaprogramjának létrehozásáról szóló 2014/255/EU
számú bizottsági határozat alapján
4.4.
EKAER feladatkörök és működési mechanizmus általános ismertetése
Vizsgatárgykör: vámjog és adójog viszonya
5.1.
Termékimportot terhelő áfa fizetési kötelezettség fogalma és szabályai
5.1.1.
A termékimport fogalma, a termékimport teljesítési helye és ideje
5.1.2.
A termékimportot terhelő áfa alapjának megállapítása, a fuvarköltség és az áfa-adóalap
kapcsolata
5.1.3.
Háromszögügyletek adó és vámjogi vetületei
5.1.4.
Áfa alóli mentesség termék importja esetében
5.1.5.
Adólevonási jog termék importja esetében
5.1.6.
Áfafizetésre kötelezett termék importja esetében
5.1.7.
Számlázási szabályok vámjogi vetülete
5.1.8.
A termékimportot terhelő áfa megfizetése, visszaigénylés
5.1.9.
Az önadózói engedély és a vámjogi önértékelés összefüggései
5.2.
Jövedéki adózás és a vámjog kapcsolata
5.2.1.
A vámjog és a jövedéki jog viszonya (tárgyi hatály)
5.2.2.
Jövedéki termékek külkereskedelme (szállítás, import-export, raktározás)
5.2.3.
Jövedéki- és vámbiztosíték elhatárolása
5.3.
Környezetvédelmi termékdíjfizetés termékdíjköteles termék importja esetén
5.4.
Az adóeljárásjog és a vámeljárásjog viszonya
5.4.1.
Az adózás rendjéről szóló törvény és a vámjogszabályok viszonya
5.4.2.
A felügyeleti intézkedés adóeljárási szabályai
5.4.3.
Adójogi méltányossági szabályok és fizetési könnyítések vámjogi alkalmazása
5.4.4.
Az adóbírság és mulasztási bírság, valamint a vámigazgatási bírság szabályozásának
összehasonlítása
5.5.
Transzferár alkalmazásának kapcsolata a társasági adózás és a vámjog területén
Vizsgatárgykör: vámjog és logisztika
6.1.
Az egyes logisztikai feladatokhoz igazodó optimális vám- és adójogi megoldási lehetőségek
alkalmazása
6.2.
Vámtudatos beszerzésbonyolítás, azaz a szabadkereskedelmi megállapodások szerepe a gazdálkodók
beszerzési stratégiájában
6.3.
Az INCOTERMS fuvarparitások és a vámérték kapcsolata
6.4.
A vámeljárások érvényre juttatása az ellátásilánc-menedzsmentben. Legális lehetőségek a vámok és
egyéb adók csökkentésére
6.5.
A központosított vámkezelés gyakorlati jelentősége a vámlogisztikai költségek optimalizálásában
6.6.
Az ellátási lánc biztonsága, nemzetközi kitekintéssel (AEO, ISO, TAPA, meghatalmazott ügynök, ismert
szállító)
6.7.
Áruszállítás nemzetközi rendszerei (Tranzitegyezmény, TIR Egyezmény)
6.8.
A fuvarozó vámeljárással kapcsolatos kötelezettségei
Vizsgatárgykör: tiltó és korlátozó rendelkezések, valamint a szellemi tulajdonjogvédelmi intézkedések
a vámeljárások során
7.1.
A tiltó és korlátozó rendelkezések fogalma, szerepe, jellemzői
7.1.1.
Haditechnikai termékek
7.1.2.
Kettős felhasználású termékek
7.1.3.
Polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok
7.1.4.
Kábítószer-prekurzorok, kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok
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Veszélyes anyagok és készítmények, termésnövelő anyagok és növényvédő szerek,
műtrágyák
7.1.6.
Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzésköteles termékek, veszélyeztetett állat- és
növényfajok
7.2.
Termékbiztonság és megfelelőség jelentősége
7.2.1.
Termékbiztonsághoz és megfelelőséghez kapcsolódó intézkedések módszertana (irányelv
speciális rész)
7.2.2.
Eljárások a piacfelügyeleti hatóságok válaszainak tükrében
7.3.
Szellemi tulajdonjogok védelme, jelentősége
7.3.1.
Szellemi tulajdonjogok formái
7.3.2.
Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések a vámeljárás
során
7.4.
A kulturális javak forgalmára vonatkozó rendelkezések
7.5.
Biztonsági papírok forgalmának ellenőrzése pontokkal
Vizsgatárgykör: vámügyi tevékenységgel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések
8.1.
Kábítószer-kereskedelem
8.2.
Kábítószer birtoklása
8.3.
Kábítószer készítésének elősegítése
8.4.
Kábítószer-prekurzorral visszaélés
8.5.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
8.6.
Egészségügyi termék hamisítása
8.7.
Környezetkárosítás
8.8.
Természetkárosítás
8.9.
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
8.10.
Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés
8.11.
Radioaktív anyaggal visszaélés
8.12.
Vesztegetés
8.13.
Hivatali vesztegetés
8.14.
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
8.15.
Befolyás vásárlása
8.16.
Bűnszervezetben részvétel
8.17.
Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
8.18.
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
8.19.
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
8.20.
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
8.21.
Haditechnikai termékekkel vagy szolgáltatással visszaélés
8.22.
Kettős felhasználású termékekkel visszaélés
8.23.
Közokirat-hamisítás
8.24.
Egyedi azonosító jellel visszaélés
8.25.
Embercsempészés
8.26.
Védett kulturális javakkal visszaélés
8.27.
Sikkasztás
8.28.
Csalás
8.29.
Gazdasági csalás
8.30.
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
8.31.
Orgazdaság
8.32.
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII–XLIII. fejezeteiben meghatározott
bűncselekmények
8.33.
Vámszabálysértés
8.34.
Vámszabálysértés elkövetőjének segítése
8.35.
Vámorgazdaság
8.36.
Szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése
8.37.
Iparjogvédelmi jogok megsértése
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2. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
Jelentkezési lap a hatósági vizsgára
A jelentkező
neve:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési neve:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési helye, ideje:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
anyja neve:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lakcíme:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
személyazonosító vagy személyi igazolvány száma:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a vámjogi szakértői hatósági vizsgára jogosító képzés igazolásának száma:
A hatósági vizsga típusa:
(a megfelelő aláhúzandó)
– vámjogi szakértői vizsga első alkalommal
– vámjogi szakértői javítóvizsga
– vámjogi szakértői pótlóvizsga
Az írásbeli hatósági vizsga letételének
módja:
(a megfelelő aláhúzandó)
– számítógépen
– írásban
A hatósági vizsgára bocsátás alapja:
(a megfelelő aláhúzandó)
– vámjogi szakértői hatósági képzés
– felsőfokú vámszakmai képzés
A képző szerv megnevezése:
A hatósági vizsga tervezett időpontja:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A tervezett hatósági vizsga helyszíne:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Javítóvizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aláírásommal igazolom, hogy a vizsga eljárásrendet megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok
a természetes személyazonosító és lakcímadataim a nyilvántartásba vételt végző szervezet általi kezeléséhez.
Nyilatkozom, hogy az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági
vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatra
vonatkozó, a munkáltató által kiállított eredeti igazolást, a képző szerv által kiállított, a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott igazolást, vagy az 1. § (2) bekezdése szerint elfogadható képzésről a 6. § (4) bekezdése szerinti okmány
hiteles másolatát mellékletként csatoltam.
..........................................., 20.... ............................................
		
		

.................................................................
aláírás
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3. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
A vámjogi szakértői hatósági vizsga személyi és tárgyi feltétele, eljárásrendje
1. Az eljárásrend alkalmazása
1.1. Az eljárásrendben foglaltak alkalmazására a képző szervek vizsgát szervező megbízottjai, a vizsgabiztosok,
valamint a vizsgán részt vevők kötelesek.
1.2. Az eljárásrendben foglaltakat a képző szervek által szervezett vámjogi szakértői hatósági vizsga, valamint
a javító- és pótlóvizsga (a továbbiakban együttesen: vizsga) lebonyolítása során kell alkalmazni.
2. A vizsgára bocsátás feltételei és a vizsga lemondása
2.1. Hatósági vizsgát az tehet, aki
a)
a hatósági képzést legfeljebb egy évvel korábban, vagy a 1. § (2) bekezdése alapján elfogadható
egyéb képzést a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb két évvel
korábban teljesítette,
b)
a képző szervnél az írásbeli vizsgaidőpont előtt legalább 40 nappal a 2. melléklet szerinti jelentkezési
lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával a hatósági vizsgára bejelentkezett,
c)
aki a hatósági vizsga térítési díját a jelentkezéskor megadott fizetési határidőig megfizette.
2.2. A vizsgára jelentkezéshez csatolni kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, a 4. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott, a munkáltató által kiállított, szakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást,
a képző szerv által kiállított, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást, vagy a 1. § (2) bekezdése szerint
elfogadható képzésről a 6. § (4) bekezdése szerinti okmány hiteles másolatát.
3. A vizsga menete
3.1. Az írásbeli vizsgán a képzésben részt vevő vizsgatesztet tölt ki. A vizsgateszt kitöltésére a rendelkezésre álló idő
maximum 120 perc. A vizsgateszt kérdései a 1. melléklet szerinti képzési követelményeknek való megfelelés
ellenőrzésére irányulnak. A vizsgázók vizsgatesztjét a nyilvántartásba vételt végző szervezet által közzétett
kérdéstárból véletlenszerűen kiválasztva, vizsgatárgykörönként 3 kérdés szerepeltetésével állítja össze
az írásbeli vizsgát felügyelő vizsgabiztos és a képző szerv.
3.2. A vizsgacsoportokat a képző szerv alakítja ki. Egy adott vizsganapra vizsgacsoportok 9.00–16.00 óráig
szervezhetők. A konkrét vizsgabeosztást a képzésben részt vevő számára – a részletes tájékoztató alapján –
a vizsgát megelőző 8 naptári napon belül elektronikus üzenetben kell megküldeni.
3.3. A képző szervnek – az írásbeli vizsgarész számítógépes vizsgaprogram igénybevételével történő megvalósítása
esetén – rendelkeznie kell a képzés, illetve a vizsga helyszínén a részt vevők létszámának megfelelő számú
számítógéppel, és a szükséges számítógépes programokkal, illetve a vizsga során informatikai ügyeletet kell
biztosítania.
3.4. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgaterem felügyeletéről a képző szerv gondoskodik. Az egyes
vizsgacsoportok felügyeletét ellátó vizsgabiztosok számát úgy kell meghatározni, hogy 15 fő vizsgázóra
1 fő vizsgabiztos jusson. Az írásbeli vizsga felügyeletével nem bízható meg az, aki az adott vizsgarészhez
kapcsolódó elméleti oktatáson oktatóként működött közre.
3.5. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgateremben a vizsgázók, a vizsgabiztos és a felügyeletet ellátó segítő
személyek tartózkodhatnak.
3.6. A vizsgabiztos a vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a vizsgázók személyazonosító okmánya alapján
ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát.
3.7. A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad:
a)
az írásbeli vizsga szabályairól, a vizsga technikai lebonyolításáról;
b)
a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, valamint a vizsga során gondoskodik
a vizsga rendjének megtartásáról.
3.8. A vizsgázó az írásbeli vizsgateszt kitöltése során a vizsgafeladat megoldására vonatkozó segítséget nem kérhet,
illetve nem kaphat.
3.9. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázó segédeszközt nem vehet igénybe. A vizsgázó mobiltelefonját,
valamint egyéb segítségnyújtásra alkalmas készülékét (pl. PDA, laptop) köteles a vizsga teljes időtartama alatt
kikapcsolva tartani.
3.10. A vizsgatevékenység alatt a vizsgázó a vizsgatermet nem hagyhatja el. Ha valamilyen rendkívüli esemény miatt
a vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak mégis el kell hagynia a vizsgatermet, a vizsgázó:
a)
kérheti a vizsgán addig elért eredményeinek értékelését,
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a vizsgaterembe történő visszaérkezést követően a 3.1. pontban foglalt időkeret fennmaradó
részében folytathatja a vizsgát vagy
c)
térítési díj befizetése nélkül a képző szerv által kijelölt időpontban újabb vizsgát tehet.
3.11. Ha a felügyelő vagy a vizsgabiztos a vizsgatevékenység közben jelen eljárásrend rendelkezéseinek
megsértését észleli (a továbbiakban: szabálytalanság), a vizsgázót felszólítja a szabálytalanság befejezésére.
Ha a vizsgázó a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a szabálytalan vizsgatevékenységet, a vizsgabiztos
a vizsgatevékenységet felfüggeszti és a vizsgázót a vizsgából kizárja. A szabálytalanság tényéről és
a vizsga felfüggesztéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a vizsgázó nyilatkozik arról, hogy kíván-e
a felfüggesztéssel összefüggésben észrevétellel élni. A jegyzőkönyvet a vizsgázó, a felügyelő(k) és a vizsgabiztos
írja alá. A felfüggesztett vizsgát a vizsgázó a javítóvizsga szabályai szerint ismételheti meg.
3.12. A szóbeli vizsgát az a vizsgázó kezdheti meg, aki sikeres írásbeli vizsgát tett.
3.13. A szóbeli vizsga időtartama alatt a vizsgateremben a vizsgázók és a vizsgabizottság tartózkodhatnak.
3.14. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát. Ezt követően
a nyilvántartásba vételt végző szervezet által delegált vizsgabiztos ismerteti a vizsga lebonyolításának
szabályait és tájékoztatást ad a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, valamint a vizsga
során gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról.
3.15. A szóbeli vizsgán a nyilvántartásba vételt végző szervezet által kialakított tételsorból véletlenszerűen kettő
tételt kell húzni. A tételhúzás során biztosítani kell, hogy a tételhúzás 4-4 vizsgatárgykörbe tartozóan egy
húzási csoportot képező tételekből történjék.
3.16. A vizsgázó a két tétel kidolgozására összesen maximum 20 perc felkészülési időt kap, ezen idő alatt
párhuzamosan vizsgáztatás végezhető. A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 15 perc.
3.17. A szóbeli vizsga során elsőként a kihúzott tételek vizsgázó általi önálló ismertetésére, ezt követően a kihúzott
tételekkel kapcsolatos tisztázó kérdésekre, majd ezt követően a tételhúzással nem érintett tárgykörök
ismeretanyagából ellenőrző kérdésekre kerül sor. A szóbeli vizsgán valamennyi vizsgabiztos kérdezhet,
a vizsgázó feleletét a vizsgabizottság együttesen értékeli.
4. A vizsgázó teljesítményének értékelése
4.1. Az írásbeli vizsgán kitöltött feladatlapokat a vizsgabiztos értékeli.
4.2. A vizsgázó a vizsgateszt eredményéről 8 napon belül elektronikus üzenetben kap tájékoztatást.
4.3. A tesztsor kitöltése során elvárt jó megoldásokat a vizsgateszt befejezését követő napon a képző szerv
honlapján megismerhetővé kell tenni.
4.4. A vizsgázó az írásbeli dolgozatát a szóbeli vizsga megkezdése előtt megtekintheti, és kizárólag az értékelési
útmutatótól eltérő javítás esetén észrevételt tehet a vizsgabizottságnak. Az észrevételről a vizsgabizottság
dönt, és döntéséről a vizsgázót a szóbeli vizsga megkezdése előtt értesíti.
4.5. A vizsga minősítési szintjei: „Kiválóan megfelelt”, „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”.
4.6. A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek:
a)
Írásbeli vizsga esetén:
90,00%–100%
„Kiválóan megfelelt”
60,00%–89,99% „Megfelelt”
0%–59,99%
„Nem felelt meg”
b)
Szóbeli vizsga:
90,00%–100%
„Kiválóan megfelelt”
50,00%–89,99% „Megfelelt”
0%–49,99%
„Nem felelt meg”.
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4. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
Tanúsítvány a vámjogi szakértői hatósági vizsgáról
Tanúsítvány azonosítószáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A vizsgázó
neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési helye, ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a vámjogi szakértői hatósági vizsga
írásbeli részét.........................................................................minősítéssel,
szóbeli részét ......................................................................... minősítéssel
sikeresen letette.
Budapest, 20.........................................................................
P. H.

.................................................................
aláírás

A nemzetgazdasági miniszter 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező
továbbképzéséről
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 25. 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. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések
1. §

(1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, az uniós
vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 115. § (1) bekezdése szerinti kérelmet
az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes területi szervéhez benyújtani. A vámtanácsadói és vámügynöki
tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy kérelem benyújtásával is kezdeményezhető.
(2) Ha a kérelem hiányos, a NAV a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel 30
napos hiánypótlási határidő megadásával.
(3) A NAV az adópolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) továbbított
kérelemhez csatolt záradékban a feltételek fennállása esetén a nyilvántartásba vételre, ellenkező esetben
a nyilvántartásba vétel elutasítására javaslatot tesz.
(4) Ha a tevékenység végzése a határon átnyúló tevékenység keretében történik, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
az (1) bekezdés szerinti adattartalommal és a Vtv. 114. § (5) bekezdése szerinti mellékletekkel kell a nyilvántartásba
vételt végző szervezethez benyújtani.
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2. §

(1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 114. § (2)–(4) bekezdésében, illetve ha a kérelmező
vámügynök, a Vtv. 117. § (2)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az adatok a szükséges
dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv. 114. §
(1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 117. § (1) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg gondoskodik a vámtanácsadók
esetében a 2. melléklet szerinti, vámügynökök esetében a 3. melléklet szerinti igazolvány – kizárólag magyar nyelven
történő – elkészíttetéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány igazolja a vámtanácsadói, illetve vámügynöki tevékenység végzésére való
jogosultságot, a nyilvántartásba vétel idejét és az időbeli hatályát.
(4) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a nyilvántartásba vétel napjától
a visszavonásig érvényes.

3. §

(1) A nyilvántartásba vett személy
a)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a Vtv. 115. §
(5) bekezdése szerinti, valamint
b)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából
bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 115. § (6) bekezdése szerinti bejelentését
az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel köteles megtenni a nyilvántartásba
vételt végző szervezetnek.
(2) A bejelentő személy az igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 115. § (7) bekezdése szerinti kérelmét az 1. mellékletben
meghatározott adattartalommal és mellékletekkel nyújthatja be.

4. §

(1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a Vtv. 116. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetén a rendelkezésére álló vagy
a NAV által felterjesztett adatok és információk alapján hivatalból törli az érintett személyt a nyilvántartásból.
(2) Ha a Vtv. 116. § (1) bekezdés g)–i) pontjában meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény merült
fel, a nyilvántartásban szereplő személy maga vagy képviselője útján köteles azt – a törlést kiváltó ok felmerülésétől
számított – 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni, mellékelve a visszavonás
alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.
(3) A Vtv. 116. § (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat
másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján
kerül sor.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések
5. §

(1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési
kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(2) A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba
vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart.
(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a 6–9. § szerinti továbbképzésben való részvétellel
– összesen legalább 16 kreditpontot kell teljesítenie. A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési
program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

6. §

(1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban
a)
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Képzési Rendelet) szerinti képző szervek által szervezett, és a Képzési Rendelet 17. §-a szerinti
Vámjogi Szakértői Hatósági Képzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által minősített továbbképzési
program,
b)
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) szerint akkreditált továbbképző szervezetnek a Képzési Rendelet 1. mellékletében foglalt
vizsgatárgykörök szakmai tartalmát a teljes továbbképzési program legalább 25%-ában megjelenítő
továbbképzési programja, amelynek e rendelet szerinti kreditpont értékére a Bizottság a (6) bekezdés szerinti
minősítési eljárásában tesz javaslatot.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet, az (1) bekezdés
b) pontja szerinti, tematikájában legalább részben vámszakmai tárgykörű továbbképzési program kreditpont-értéke
legfeljebb 4 pont lehet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásként
a minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult
az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított igazolás
szolgál.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-értékének meghatározására a Korm. rendelet 10/D. §
(1)–(6) és (8) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy
a)
a kreditpont-minősítési eljárás megindításához a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelmet kell
papíralapú kérelem esetén 3 példányban, elektronikus kérelem esetén annak mellékleteként benyújtani,
b)
a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a kreditpont-minősítési
kérelem benyújtásának évében első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni, ha azok adattartalma
a későbbiekben benyújtott kérelmek tekintetében nem változott, és erről a kérelmező nyilatkozatot tesz;
ha a kérelmező nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, akkor a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdése
szerinti dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell,
c)
a Korm. rendelet 10/D. § (2b) bekezdésében meghatározott akkreditációs kérelem alatt az (1) bekezdés
a) pontja szerinti továbbképzések minősítése esetén a Képzési Rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti képzési
programot kell érteni.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-minősítési eljárása során a Bizottság megvizsgálja
a szabályszerűen beérkezett kérelem alapján a továbbképzési programot a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdésében
foglalt szempontok alapján, és a kreditpont-érték meghatározására javaslatot tesz a nyilvántartást végző szervezetnek.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzések esetén a Korm. rendelet szerint akkreditált továbbképző szervezet
továbbképzési programjának a Korm. rendelet 10/D. §-a szerinti kreditpont-minősítési eljárás során a Bizottság
végzi el a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdése szerinti értékelést vámszakmai szempontból és az e rendelet szerinti
kreditpont-értékről javaslatot tesz a nyilvántartást végző szervezetnek.
7. §

(1) Az elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzésre a Korm. rendelet 10/E. §-át alkalmazni kell.
(2) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a Korm. rendelet 10/G. §-át kell alkalmazni azzal, hogy
a)
a tervezett továbbképzések indításának bejelentését az 5. melléklet,
b)
a továbbképzésen való részvétel igazolására vezetett jelenléti ívet a 6. melléklet,
c)
a továbbképzési programon való részvételről szóló igazolás kiadását a 7. melléklet
szerinti adattartalommal kell végrehajtani.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést a kormányzati portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre kell
megküldeni.

8. §		
Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1
kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti
vagy szakmai szervezetek tagjaként a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai
rendezvényen részt vesz. A szakmai szervezet tagjának meghatározására a Korm. rendelet 10/B. § (11) bekezdését
alkalmazni kell. A részvétel igazolására a szakmai rendezvényen a vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai
szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelynek benyújtására a továbbképzésre kötelezett személy köteles.
9. §

(1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra
minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb
2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, amennyiben a továbbképzésre kötelezett
a kiadvány megvásárlását a vásárlást igazoló számla másolatának csatolásával legkésőbb az adott továbbképzési év
utolsó napjáig bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a Korm. rendelet 10/F. §-a alkalmazásával a Bizottság végzi, azzal,
hogy a Korm. rendelet 10/H. § b) pontja szerinti szakmai kiadványok alatt a (3) bekezdés szerinti vámszakmai kiadványt
kell érteni.
(3) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat
hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó
kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon
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keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai
ismereteket közvetítő információs eszköz.
10. §		
A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a nyilvántartásba
vételt végző szervezethez – a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen – kell benyújtani,
amelyhez a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolását, illetve a 8. és 9. § szerinti igazolásokat
mellékletként csatolni kell.
11. §

(1) Az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek helyszíni
ellenőrzését, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítésének ellenőrzését a nyilvántartásba
vételt végző szervezet végzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével.
(2) Ha valószínűsíthető, hogy a továbbképzést végző szervezet a kreditpont minősítési eljárás vagy a működése során
megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági ellenőrzést
folytat le.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések
12. §

(1) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, az igazolvány pótlásáért, a nyilvántartásban
szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésért a nyilvántartásba vételt,
az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint
a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek, továbbá a tevékenység
határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás lefolytatásáért
a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie az eljárás
kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba
vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A nyilvántartásba vételi eljárás díja 9000 forint.
(3) Az igazolvány pótlásának, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak, valamint a kérelemre történő
nyilvántartásból való törlésnek a díja 2000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után,
a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 1000 forint.
(4) A tevékenység vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és
folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára,
az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti
átutalással kell megfizetni.
(6) A (2)–(4) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.
(7) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(8) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.
(9) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv.
82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
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5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához,
cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való törléshez, valamint
adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez
I. 		 Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a vámtanácsadói és vámügynöki
nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a vámtanácsadói vagy a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító
a)
nyilvántartásba vételt,
b)
igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén),
c)
igazolványa cseréjét,
d)
engedélye visszavonását,
e)
a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, ha az érinti az igazolványon feltüntetett
adatokat is, új igazolvány kiadását,
f)
a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését
kéri.
2. A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
a)
Név: ................................................................................................................................................................................................................
b)
Születési név: .............................................................................................................................................................................................
c)
Regisztrációs szám: .................................................................................................................................................................................
d)
Születési hely: ........................................................................................... idő: ..................... év ........................... hó ................ nap
e)
Anyja leánykori neve: .............................................................................................................................................................................
f)
Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám): ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
g)
Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):
............................................................................................................................................................................................................................
h)
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................................................
i)
Elektronikus elérhetőség: .....................................................................................................................................................................
j)
Igazolványkiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

k)

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

.............................................................

..............................................................

..................................................

.............................................................
Egyéb szakképesítés:

..............................................................

..................................................

oklevél, bizonyítvány megnevezése

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

.............................................................

........................

.......................................

..................................

.............................................................

........................

.......................................

..................................
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Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):
nyelv

típus

fokozat

.............................................................

..............................................................

...............................................

.............................................................
..............................................................
...............................................
3. Nyilatkozatok:
a)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és
a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.
b)
Tudomásul veszem, hogy az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont
c) pontjában a kérelmező által megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, a Vtv. 115. § (2) bekezdése szerint
nyilvánosak.
c)
Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra
hozatalához:
ca)
születési név,
cb)
születési hely, idő,
cc)
anyja leánykori neve,
cd)
lakcím,
ce)
telefonszám,
cf )
elektronikus elérhetőség,
cg)
szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
ch)
egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
ci)
nyelvvizsga típusa, fokozata.
4. Dátum
5. A kérelmező aláírása
II. 		 Az adatlaphoz csatolandó:
a)
nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén:
aa)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
ab)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
ac)
az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
ad)
vámtanácsadók esetében a Vtv. 114. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti képzettséget igazoló
okirat másolata, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai
önéletrajz, vagy
ae)
vámügynökök esetében a vámjogi szakértői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány másolata,
vagy a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz,
b)
igazolvány pótlása esetén:
ba)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
bb)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
c)
a nyilvántartásból való törlés ügyfél általi kérelmezése esetén:
ca)
az igazolvány,
cb)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
d)
a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás nem érinti
az igazolványon feltüntetett adatokat:
da)
az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,
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db)

e)

f)

az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás érinti
az igazolványon feltüntetett adatokat:
ea)
az igazolvány,
eb)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
ec)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
ed)
az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,
továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén:
fa)
a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

2. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei
a) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nyilvántartási szám:
VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY
Személyi azonosító adatok
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Igazolványszám:

b) oldal

Fénykép helye

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t
a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámtanácsadói
tevékenység végzése céljából
....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
vámtanácsadói tevékenység folytatására jogosult.
Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig
Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás
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3. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei
a) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nyilvántartási szám:
VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY
Személyi azonosító adatok
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Igazolványszám:
b) oldal

Fénykép helye

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t
a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámügynöki
tevékenység végzése céljából
....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
vámügynöki tevékenység folytatására jogosult.
Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig
Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás

4. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadók és a vámügyintézők szakmai továbbképzésére irányuló továbbképzési programok
kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A továbbképző szervezet
a)
neve,
b)
székhelye,
c)
levelezési címe,
d)
cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma és a nyilvántartásba vétel éve,
e)
honlapjának címe,
f)
hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
g)
által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása,
telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége.
2. A továbbképző szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program
a)
címe,
b)
szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök),
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továbbképzési formája (előadás, e-learning, online),
időtartama (percben, szünetek nélkül),
elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
jellege (gyakorlati, elméleti),
kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (ha a továbbképző szervezet vállalja ilyen információs
anyag biztosítását a továbbképzésen),
h)
szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben),
i)
elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve
a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást,
az ellenőrzés módszerét, az igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának
módját stb.)
j)
oktatóinak név szerinti felsorolása.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben:
a)
a továbbképző szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása (legfeljebb 9000 karakter),
b)
továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek (ideértve az oktatással kapcsolatos
nyilvántartási rendszert is),
c)
a továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolása,
valamint szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása.
Nyilatkozatok:
a)
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kezelje és a kormányzati portálon közzétegye.”
b)
„Vállalom, hogy
–
továbbképző szervezetünk a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásáról, valamint a
vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 7. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti,
–
kizárólag az elfogadott (kreditpontra minősített), a 2. pontban (a továbbképzési program bemutatása)
foglaltak szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a nyilvántartásba
vételt végző szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt
vevőknek,
–
ha a fenti kérelemben, valamint az 5. pontban megjelölt kötelező mellékletek tartalmában változás
következik be, továbbá, ha a továbbképző szervezetünk a továbbiakban nem felel meg a Rendeletben
meghatározott követelményeknek, azt haladéktalanul bejelentem a nyilvántartásba vételt végző
szervezetnek.”
c)
„Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk
–
teljes körűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,
–
által a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok
megfelelnek a valóságnak,
–
a fenti kérelemhez nem csatolt, az 5. pontban meghatározott kötelező mellékleteket a ........................
..................................................................... című, ...... év .................... hónap ...... napján benyújtott kreditpontminősítési kérelemhez mellékeltük, azok tartalma a benyújtás óta nem változott.”
Kötelező mellékletek:
a)
a továbbképző szervezet létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozat,
b)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolata és részletes
szakmai önéletrajza,
c)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kérelemben feltüntetett
adataiknak – a Rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a továbbképző szervezet
és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak,
d)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél
oktatást vállalnak,
e)
az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentum másolata.
Dátum
Bélyegző
Cégszerű aláírás
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5. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról a továbbképzést szervező és lebonyolító
szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:
a)
szervezet neve,
b)
szervezet címe,
c)
témafelelős neve, telefonszáma,
d)
képzés helye (pontos címe),
e)
szakterület megnevezése:
–
vámtanácsadó,
–
vámügynök,
f)
várható, tervezett létszám (fő),
g)
továbbképzési program címe,
h)
a továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma,
i)
továbbképzés időpontja (év, hónap, nap),
j)
továbbképzés kezdési időpontja (óra, perc),
k)
továbbképzés befejezési időpontja (óra, perc),
l)
oktató(k)/előadó(k) neve.
2. Dátum
3. Bélyegző
4. Cégszerű aláírás

6. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
JELENLÉTI ÍV
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program szakterülete: o vámtanácsadó o vámügynök
Előadó(k) neve:
RÉSZTVEVŐK:
Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

Résztvevő neve

Aláírás
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7. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
IGAZOLÁS
a vámtanácsadói és vámtanácsadói nyilvántartásban szereplők által továbbképzési programon való
részvételről

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:
Igazolás sorszáma
Továbbképzésre kötelezett neve
Regisztrálási száma
Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett
a)
születési neve
b)
születési helye, ideje
c)
anyja neve
Igazolást kibocsátó továbbképző szervezet
a)
neve
b)
székhelye
A továbbképzés
a)
szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök)
b)
formája (előadás, e-learning, online)
c)
időtartama (perc, szünetek nélkül)
d)
helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)
e)
időpontja (év, hónap, nap)
f)
kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)
A teljesített továbbképzési program
a)
címe
b)
kreditpont-minősítési határozatának száma
c)
elszámolhatósági időszaka
d)
kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen
Az igazolást aláíró személy neve, beosztása
Dátum
Cégszerű aláírás, bélyegző

A Kormány 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.”
2. §

(1) Az Áhsz. 27. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni]
„b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és
e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint
az Szt. 84. § (5) bekezdés f ) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”
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(2) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)
„b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek
az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása
megszüntetését,”
(3) Az Áhsz. 27. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni)
„b) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és
e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint
az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket, és”
(4) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„e) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek
az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása
megszüntetését,”
(5) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„i) az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedéshez,
az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz vagy vásárolt követeléshez kapcsolódnak.”
3. §		
Az Áhsz. 37. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Kincstár az összevont (konszolidált) beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak alapján a Gst. szerinti
államadósságról szóló kimutatást a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig
készíti el.”
4. §		
Az Áhsz. 44. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági
eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)
„l) a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek
a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált
összegét a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan
a pénzügyi számvitelben a kötelezettség kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
könyvviteli számlával szemben,
m) a 49/B. § szerinti esetben a jogutódnál, valamint az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési
szerv záró pénzeszközeinek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport
számláinak egyenlegével korrigált összegét a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés nyilvántartásba vételét a 3653. Más által
beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.”
5. §		
Az Áhsz. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 6–7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek
elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.”
6. §		
Az Áhsz. 50. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek, valamint
az általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott
mutatókat, vetítési alapokat.”
7. §		
Az Áhsz. 53. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„h) a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a 005. Bevételek nyilvántartási
ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztását,”
8. §

(1) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdés i)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira
a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,
j) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli
számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
k) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli
számlával szemben,
l) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli
számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli
számlával szemben,
m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény
könyvviteli számlára,
n) az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben, és”
(2) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„o) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001.
Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak
lezárását és – ezzel egyező összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.”
9. §		
Az Áhsz. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy annak tartalma
megfeleljen az e rendelet 2017. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.”
10. §

(1) Az Áhsz.
1.
4. melléklete a 3. melléklet,
2.
4. melléklete a 4. melléklet,
3.
10. melléklete az 5. melléklet,
4.
15. melléklete a 6. melléklet,
5.
15. melléklete a 7. melléklet,
6.
16. melléklete a 8. melléklet
szerint módosul.
(2) Az Áhsz.
1.
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2.
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

11. §		
Az Áhsz.
1.
6. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „eredménykimutatás,” szövegrész helyébe az „eredménykimutatás,
és” szöveg,
2.
26. § (10a) bekezdésében a „kivezetett eszközök” szövegrész helyébe a „kivezetett – részesedésnek vagy
értékpapírnak nem minősülő – eszközök” szöveg,
3.
26. § (11) bekezdésében a „behajthatatlan követelés” szövegrész helyébe a „behajthatatlan – vásárolt
követelésnek nem minősülő – követelés” szöveg,
4.
26. § (11) bekezdésében az „a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök”
szövegrész helyébe az „a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt követelésnek nem
minősülő – eszközök” szöveg,
5.
27. § (2) bekezdésében a „mérlegkészítés időpontjáig” szövegrész helyébe a „mérleg fordulónapjáig” szöveg,
6.
27. § (4) bekezdés f ) pontjában az „engedményt.” szövegrész helyébe az „engedményt, valamint
az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.” szöveg,
7.
27. § (8) bekezdés h) pontjában az „az Szt. 85. § (3) bekezdés g), m)” szövegrész helyébe az „az Szt. 85. §
(3) bekezdés g), k), m)” szöveg,
8.
30. § (2) bekezdésében az „eszköz-, illetve forráscsoportonkénti” szövegrész helyébe az „eszközcsoportonkénti”
szöveg,
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

32. § (1) és (3) bekezdésekben az „adatszolgáltató rendszerbe feltölti.” szövegrész helyébe az „adatszolgáltató
rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes
főkönyvi kivonattal együtt.” szöveg,
32. § (1a) bekezdésében az „elfogadását követő öt napon” szövegrész helyébe az „elfogadását követő húsz
napon” szöveg,
32. § (4) bekezdésben és a 33. § (1), (2) és (3) bekezdésben az „adatszolgáltató rendszerbe.” szövegrész helyébe
az „adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből
előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.” szöveg,
2. melléklet 17. pontjában az „Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalok”
szöveg,
4. melléklet 2. pontjában az „ellátások kiadásai” szövegrész helyébe az „ellátásokhoz kapcsolódó kiadások”
szöveg,
4. melléklet 4. pontjában az „iskola-egészségügyi” szövegrész helyébe az „iskolaegészségügyi” szöveg,
14. melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása alcím 4. pont j) alpontjában
a „kifiezetésével” szövegrész helyébe a „kifizetésével” szöveg,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések és egyéb
dologi kiadások pont K353. Kamatkiadások alpontban, valamint a B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B4.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek pont B4082. Egyéb
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek alpont második b) pontjában a „fedezeti ügyletek” szövegrész
helyébe a „kamat swap ügyletek” szöveg,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ,
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle
befizetések és egyéb dologi kiadások pont K355. Egyéb dologi kiadások alpont f ) pontjában az „az OEP felé”
szövegrész helyébe, az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé” szöveg,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ,
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K48.
Egyéb nem intézményi ellátások l) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe
a „Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal” szöveg,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ,
KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont
a) alpontjában a „támogatásokból származó” szövegrész helyébe a „támogatásokból és felhalmozási célú
kiegészítő támogatásokból származó” szöveg,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ,
KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont
c) alpontjában az „és 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezetéből adott egyéb,” szövegrész helyébe a „szerinti
fejezetéből adott egyéb,” szöveg,
16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont
842. alpontjában a „kivezetett eszközök” szövegrész helyébe a „kivezetett, részesedésnek vagy értékpapírnak
nem minősülő eszközök” szöveg,
17. melléklet 1. pont a) alpontjában a „számlák kivételével” szövegrész helyébe a „számlák és az Áht.
36. § (2) bekezdése szerinti esetek kivételével” szöveg

lép.
12. §

12. szám

(1) Hatályát veszti az Áhsz.
1.
6. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja,
2.
27. § (4) bekezdés c) pontja és (8) bekezdés g) pontja,
3.
29. § (1) bekezdése,
4.
46. § (4)–(7) bekezdése,
5.
53. § (6) bekezdés i) pontja,
6.
56. §-a,
7.
56/B. §-a,
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8.
9.
10.

7. melléklete,
10. melléklet 2–4. pontja,
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
pont b) alpontja,
11.
15 melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei pont b) alpontja,
12.
16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont 61–66. alpontja.
(2) Hatályát veszti az Áhsz.
1.
13. alcím címében a „költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás,” szövegrész,
2.
44. § (1) bekezdésében az „alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül” szövegrész,
3.
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai pont B113. Települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontjában a „ , valamint a támogató
szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének
támogatására” szövegrész,
4.
16. melléklet 7. SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma
számozással és a szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,
5.
16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 91. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ
BEVÉTELEI alpont 912. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és
a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,
6.
16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
alpont 922. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli
számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,
7.
16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
alpont 923. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli
számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész.
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1)–(4) bekezdése, a 3. §, az 5–8. §, a 10. § (1) bekezdés 2. és 5–6. pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 11. § 4., 6–7.,
10., 13. és 16–20. pontja, a 12. § (1) bekezdés 2., 4–6. és 10–12. pontja, a 12. § (2) bekezdés 2–7. pontja, az 1. melléklet,
a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 7–8. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ
ELŐIRÁNYZATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–10. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1–3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok, és
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába
tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK
Sorszám

Címrendi
besorolás

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás
gyakorisága

1.

IX. fejezet

A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
Belügyminisztérium
okiratok, támogatási szerződések)
adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

2.

XIV. fejezet 21. cím
1. alcím

A cím terhére vállalt kötelezettségek
Belügyminisztérium adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

3.

XVII. fejezet 21. cím
2. alcím

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

4.

XX. fejezet
21. cím 1. alcím
1. jogcímcsoport
1–4., 8. jogcím,
3. jogcímcsoport
3., 7–8. jogcím

központi
családtámogatási
szerv

A jogtalanul igénybevett ellátásokkal
kapcsolatos követelések és
a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
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5.

XX. fejezet 21. cím
2. alcím

kezelő szerv

6.

XLI. fejezet

Államadósság
Kezelő Központ Zrt.

7.

8.

9.

XVII. fejezet
21. cím 1. alcím
1. jogcímcsoport,
XVIII. fejezet
8. cím, XLII. fejezet
1. cím 1–6. és
8–18. alcím,
2–3. cím,
Nemzeti Adó- és
4. cím 1. alcím
Vámhivatal
9. jogcímcsoport
2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím,
32. cím 1. alcím
22. jogcímcsoport,
33. cím 14–20. alcím
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a települési nemzetiségi
önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok részére
biztosított működési és feladatalapú
támogatásokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalások és követelések
adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi
költségvetés
elkészítésének
határidejét
megelőző
8. napig

A hitelekkel, kölcsönökkel,
értékpapírokkal, más finanszírozási
célú műveletekkel
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással,
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek, egyéb
eszközök (pl. értékpapírok, betétek,
devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi
költségvetés
elkészítésének
határidejét
megelőző
8. napig

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok, bírságok)
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek, a tartozások fejében
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

10.

XLII. fejezet 1. cím
7. alcím

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Bányajáradék beszedésével
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

11.

XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb
központosított
bevételt beszedő
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

12.

XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
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lakáscélú állami
támogatások
ügyében eljáró
szerv

13.

14.

15.

16.

17.

XLII. fejezet 29. cím

XLII. fejezet 33. cím
3. és 4. alcím

lakáscélú állami
támogatások
ügyében eljáró
szerv, Erste
Lakástakarékpénztár Zrt.,
Fundamenta
– Lakáskassza Zrt.,
OTP Lakástakarékpénztár
Zrt., Aegon
Magyarország
Lakástakarékpénztár Zrt.

EXIM Export Bank
Biztosító
Magyar
Export-Import Bank
Zrt.

12. szám

Lakás célú állami támogatásokkal
kapcsolatos és jogtalanul igénybe
vett lakás célú állami támogatásokkal
kapcsolatos követések és
a kötelezettségek adatai

Lakás-előtakarékosság jogtalanul
igénybe vett állami támogatásával
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai

A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések)
adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő
követelések, a kamatkiegyenlítési
rendszer keretében fennálló
követelések és kötelezettségek,
a kárkintlévőség, egyéb állammal
szembeni követelések és
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

Garantiqa
Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések)
adatai.
Az állam által vállalt kezesség és
viszont-garancia érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

XLII. fejezet 33. cím
7. alcím

Agrár-vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések)
adatai
Az állam által vállalt kezesség és
viszont-garancia érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

XLII. 37. cím

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez
való hozzájárulásokkal kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

XLII. fejezet 33. cím
5. alcím
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18.

19.

20.

nincs címrendhez
kötve

Magyar Nemzeti
Bank
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Auditált éves beszámoló az állami
részesedés értékeléséhez

Évente egyszer,
a beszámoló
elfogadását
követően

nincs címrendhez
kötve

fővárosi és megyei
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem
váltott állománya adatai

Negyedévente
egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

nincs címrendhez
kötve

Európai Uniós
támogatások
pénzügyi
lebonyolításában,
illetve ehhez
kapcsolódó
beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítésében részt
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz
kapcsolódó követelések és
kötelezettségek adatai
A központi költségvetés által korábban
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra
kerülő Európai Unióval szembeni
követelések adatai

Negyedévente
egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

”

3. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím,
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,
– tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
praxisjog vásárlásának támogatása,
– egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása,
– fiatal szakorvosok támogatása,
– egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete.”

4. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím,
1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.”
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5. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 10. melléklete a következő 44. és 45. ponttal egészül ki:
„44. A költségvetési szervek Áht. 10. § (4) bekezdés alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági
szervezettel.
45. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetén az Áht. 10. § (4) bekezdés alapján
a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma.”

6. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont K501. Nemzetközi
kötelezettségek alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

„K501. Nemzetközi kötelezettségek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes
hozzájárulásokat,
b) az Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő
összegeket, és
c) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti befizetési kötelezettségeket, amelyek nem kapcsolódnak
korábban elszámolt költségvetési bevételekhez, különösen a bírságokat, büntetéseket, és a pénzügyi korrekciók
közül a korábban költségvetési bevételként el nem számolt tételekhez kapcsolódó kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: Európai Unió.”
2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont a K501. Nemzetközi
kötelezettségek alpont
„A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: Európai Unió.”
szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:

„K502. Elvonások és befizetések”
3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont K511. Működési célú
támogatások az Európai Uniónak alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását
követő években történő visszafizetését, ideértve a költségvetési bevételként elszámolt tételekre vonatkozó pénzügyi
korrekciókat is.”

7. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K3. DOLOGI KIADÁSOK pont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások alpont K353. Kamatkiadások pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„c) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált veszteségét,”
2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont K502. Elvonások és

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2695

befizetések alpont K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit.
A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.”
3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai pont
a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és
a kamatok között el nem számolt kiadásait, így)
„a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – veszteségjellegű – különbözet teljes
összegét, és”
4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK pont B408. Kamatbevételek és más
nyereségjellegű bevételek alpont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek pont d) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét,”
5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és
a kamatok között el nem számolt bevételeit, így)
„a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – nyereségjellegű – különbözet teljes
összegét, és”

8. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 003. Kiadások
nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla
+ kormányzati funkció megnevezésével)”
2. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 005. Bevételek
nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla
+ kormányzati funkció megnevezésével)”
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A Kormány 358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet)
5/A. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tanúsító szervezet a tanúsítási eljárás befejezését követően tájékoztatja az MNB-t a tanúsítási eljárás
eredményéről. Amennyiben az átadott dokumentáció alapján az MNB a vizsgált intézmény informatikai rendszerének
kockázatokkal arányos védelmét biztosító eszközrendszerében hibát vagy hiányosságot észlel, az intézménnyel
szemben intézkedést alkalmazhat.
(5b) Amennyiben a tanúsító szervezet az általánosan elfogadott szakmai standardok alapján és az eljárás során feltárt
hibák – (5) bekezdésben meghatározottak szerinti – kijavítása ellenére nem látja lehetségesnek a tanúsítvány kiadását,
akkor erről a teljes dokumentáció megküldésével egyidejűleg értesíti az MNB-t, aki ezt követően dönt a szükséges
intézkedések megtételéről.”
2. §		
A rendelet 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tanúsító szervezet a tanúsítvány kiadásával egyidejűleg átadja a vizsgált intézmény részére a tanúsítás
alátámasztásához szükséges dokumentációt. A tanúsító szervezet a tanúsítási eljárás lefolytatásáért és a tanúsítvány
kiadásáért együttesen legfeljebb az alábbi összegű díjazást kérhet az intézménytől:
a) 100 milliárd forintot el nem érő mérlegfőösszeg esetén legfeljebb 5 millió forint;
b) 100 és 1000 milliárd forint mérlegfőösszeg között legfeljebb 25 millió forint;
c) 1000 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeg esetén legfeljebb 60 millió forint.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2016. évi CXXV. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi minőségében Magyarországon
kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személytől származó, nemzetközi
egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező
adókötelezettségét e § rendelkezései szerint teljesíti. A választás feltétele, hogy a magánszemély ideiglenesen
tartózkodik Magyarországon és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint nem belföldi. Ideiglenesnek tekinthető a magyarországi tartózkodás,
ha a magánszemély bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon;
filmalkotás esetén nem változtat a tartózkodás ideiglenes jellegén, ha a filmalkotás gyártási időszakának (ideértve
az előkészítést is) időtartama meghaladja a 183 napot.”
(2) Az Szja tv. 1/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti valamennyi feltétel teljesülése esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. §
(2) bekezdés d) pontja szerint bejelentett külföldi illetőségű nem előadóművész magánszemély (külföldi stábtag) is
választhatja az e § szerinti adózást.”
(3) Az Szja tv. 1/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem képezi az (1) bekezdés szerinti bevétel részét a tevékenység ellátásával összefüggésben utazásra és szállásra
fizetett költségtérítés, ideértve a magánszemély részére biztosított utazás, szállás ellenértékét is. Az előzőek szerint
megállapított bevételből a magánszemély a jövedelmet költség levonása nélkül állapítja meg, amely jövedelem nem
tartozik az összevont adóalapba.”

2. §

(1) Az Szja tv. 3. § 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„10. Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő
feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő
bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében
más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre
vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges
szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás
csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester,
az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való
távollét).
11. Kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében
szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő
helyen történő munkavégzés; ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és
visszautazást. Kiküldetésnek minősül a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése is. E rendelkezés alkalmazásában
munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen
telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Szja tv. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„53. Termőföld haszonbérbe adása: a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által
egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-,
erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedése.”
3. §		
Az Szja tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magánszemély – ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adómegállapításra vagy adójának megállapítását
a munkáltatója nem vállalja – az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt módon és határidőben önadózóként
a) az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be az adóhatósághoz vagy
b) az adóbevallási tervezet adatait javítja, kiegészíti, vagy az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal egyetért
azzal, hogy a b) pont alkalmazásában az adóbevallási tervezetben szereplő adatokkal való egyetértésnek kell
tekinteni azt is, ha az adóbevallási tervezet az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint a magánszemély
bevallásának minősül.”
4. §		
Az Szja tv. 29/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első
jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe.”
5. §		
Az Szja tv. a következő 44/F. §-sal egészül ki:
„44/F. § Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban a magánszemély adó feletti rendelkezésének minősül
az adóhatóság által elkészített és az adóbevallási tervezetben feltüntetett 44/A–44/E. § szerinti nyilatkozat is, ha
a magánszemély az adóbevallási tervezetet az adóévet követő év május 20-ig nem egészíti ki, nem javítja, bevallási
kötelezettségét más módon nem teljesíti.”
6. §		
Az Szja tv. 57/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tételes átalányadó évi összege szobánként 38 ezer 400 forint. A tételes átalányadót egyenlő részletekben,
az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint – a tevékenység megszüntetése esetén a megszüntetés
negyedévét követő 15 napon belül – kell megfizetni.”
7. §

(1) Az Szja tv. 67/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lekötési hozamot
a) a lekötési időszak megszűnése esetén (az ötéves lekötési időszak utolsó napjára, vagy – ha a magánszemély
a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napjára);
b) a lekötés megszakítása esetén (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget, és/vagy a befektetési hozamo(ka)t
akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból
kivonja)
az említett napra vonatkozó állapot szerint kell megállapítani. Amennyiben a lekötési időszak utolsó napja
munkaszüneti nap, akkor a hitelintézet, befektetési szolgáltató a lekötési hozamot a lekötési időszak utolsó napját
megelőző utolsó ismert árfolyam alapján állapítja meg. Ha a magánszemély a hároméves lekötési időszak utolsó
napját megelőzően tett nyilatkozatával a hároméves lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére
– de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – hosszabbítja meg, ezen rész tekintetében a lekötési időszak
nem szakad meg. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező
magánszemély halála esetén, ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be.”
(2) Az Szja tv. 67/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (2) bekezdés rendelkezésének alkalmazásában befizetésnek minősül továbbá
a) ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti, és
a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által
vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át (azzal, hogy az átalakítás
napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni);
b) figyelemmel a (10a) bekezdésben foglaltakra, az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban
lévő pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós
befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása, azzal, hogy
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ba) befizetett pénzösszegként kell figyelembe venni a lekötési időszak utolsó napjára megállapított betéti
kamatkövetelést is;
bb) a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak
megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke vagy a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat;
bc) a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét
kell figyelembe venni.”
(3) Az Szja tv. 67/B. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A tartós befektetési szerződés (10) bekezdés b) pont szerinti újrakötése esetén a magánszemély dönthet arról,
hogy a befektetésének csak egy részét tartja a lekötési nyilvántartásban, feltéve, hogy a befizetésnek minősülő összeg
a 25 ezer forintot eléri.”
8. §		
Az Szja tv. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy
kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az a rész, amelyet
a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa.”
9. §		
Az Szja tv. 70. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a) a munkáltató által
aa) valamennyi munkavállaló (ideértve a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatónál
másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott
munkavállalót is), vagy
ab) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai
gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban
részesülő magánszemély – ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló
–, vagy
ac) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén
juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott
keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termékvagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve
a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a munkáltatónál
a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján
a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállalót is) által megismerhető
belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján
ba) több munkavállaló, vagy
bb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai
gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban
részesülő magánszemély – ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló
–, vagy
bc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén
juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott
keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem
a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos
teljesítménytől nem függő – közös ismérv alapján határozza meg.”
10. §

(1) Az Szja tv. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2016. december 31-én hatályos 71. § szerint béren kívüli juttatásnak minősülő, de a 2017. január 1-jén hatályos
71. § szerint béren kívüli juttatásként nem nevesített juttatásokat a munkáltató (ideértve a személyesen közreműködő
tagja tekintetében a társas vállalkozást is) 2016. december 31-ét követően a juttatásokra vonatkozóan a 2016.
december 31-én hatályos szabályokban meghatározott feltételek szerint, de az egyedi értékhatárok figyelmen kívül
hagyásával egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja.”
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(2) Az Szja tv. 89. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. LXVI. törvénnyel megállapított 3. § 93. pontjának az 5000 forintot el nem
érő járadékszolgáltatásra vonatkozó előírását először a 2016. december 31-ét követően létrejött nyugdíjbiztosítási
szerződésekre kell alkalmazni.”
11. §		
Az Szja tv. a következő 90. §-sal egészül ki:
„90. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépés
napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
1/B. § (1), (1a) és (2) bekezdése a 2017. január 1-jétől kezdődő jogviszonyból származó jövedelemre alkalmazható.
(3) A 2016. december 31-én hatályos 12/A. §-a szerinti bevallási nyilatkozat a 2016. évben megszerzett jövedelmek
vonatkozásában nem nyújtható be.
(4) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
29/C. § (4) bekezdése a 2014. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében is alkalmazható.
(5) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
70. § (1a) bekezdése és 1. számú melléklet 4. pont 4.25. alpontja a 2016. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre
is alkalmazható.
(6) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
3. § 10. és 11. pontja, 1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.4. alpont c) és d) pontja a 2016. augusztus 1-jétől
keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.
(7) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
1. számú melléklet 4. pont 4.11. alpontja a 2016. szeptember 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.”
12. §		
Az Szja tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
13. §		
Az Szja tv.
1.
3. § 21. pont f ) alpontjában az „ideértve” szövegrész helyébe az „ideértve a rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítést és rendvédelmi egészségkárosodási járadékot, valamint a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítést és honvédelmi egészségkárosodási járadékot” szöveg;
2.
29/A. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „hozzátartozói közül” szövegrész helyébe a „hozzátartozói (ideértve
a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül” szöveg;
3.
29/B. § (1e) bekezdésében az „egyezség alapján” szövegrész helyébe az „egyezség, közös nyilatkozat alapján”
szöveg;
4.
44/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagjaként” szövegrész helyébe
az „egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagjaként” szöveg;
5.
44/B. § (6) bekezdés c) pontjában az „átalakulása miatt” szövegrész helyébe az „átalakulása, egyesülése,
szétválása miatt” szöveg, az „az átalakulásban közreműködő” szövegrész helyébe az „az átalakulásban,
egyesülésben, szétválásban közreműködő” szöveg;
6.
44/B. § (7) bekezdés c) pontjában az „átalakulásban közreműködő” szövegrész helyébe az „átalakulásban,
egyesülésben, szétválásban közreműködő” szöveg;
7.
44/B. § (8) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg;
8.
49. § (2) bekezdés b) pontjában az „igazolás alapján” szövegrész helyébe az „igazolás, határozat alapján” szöveg;
9.
65/B. § (5) bekezdésében az „A (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően az (1)–(2) bekezdés szerint” szövegrész
helyébe az „Az (1) bekezdés szerint” szöveg;
10.
65/B. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pont bb) alpontjában az „a (2) bekezdés szerinti, akkor
hatályos adókulccsal” szövegrészek helyébe az „az akkor hatályos adókulccsal” szöveg;
11.
67/A. § (4) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg;
12.
67/B. § (6) bekezdés a) pontjában a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg;
13.
68. § (3) bekezdésében az „átalakulása esetén” szövegrész helyébe az „átalakulása, egyesülése, szétválása
esetén” szöveg;
14.
77/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „átalakuló társas vállalkozás” szövegrész helyébe az „átalakuló, egyesülő,
szétváló társas vállalkozás” szöveg;
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77/A. § (4) bekezdésében az „(átalakulása esetén jogutódja)” szövegrész helyébe az „(átalakulása, egyesülése,
szétválása esetén jogutódja)” szöveg, az„átalakulását, az általa” szövegrész helyébe az„átalakulását, egyesülését,
szétválását, az általa” szöveg;
77/A. § (5) bekezdésében az „átalakulás, jogutód nélküli megszűnés” szövegrész helyébe az „átalakulás,
egyesülés, szétválás, jogutód nélküli megszűnés” szöveg, a „társas vállalkozás átalakulása révén” szövegrész
helyébe a „társas vállalkozás átalakulása, egyesülése, szétválása révén” szöveg;
77/C. § (12) bekezdés nyitó szövegrészében az „átalakulása miatt” szövegrész helyébe az „átalakulása,
egyesülése, szétválása miatt” szöveg;
1. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontjában a „kiegészítő rokkantsági támogatás” szövegrész helyébe az „árvák
kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági támogatás” szöveg;
1. számú melléklet 3. pont 3.3. alpontjában az „a közérdekű kötelezettségvállalásból” szövegrész helyébe
az „a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból” szöveg;
1. számú melléklet 4. pont 4.10. alpontjában a „munka-rehabilitációs díj” szövegrész helyébe a „fejlesztési
foglalkoztatási díj” szöveg;
1. számú melléklet 4. pont 4.25. alpontjának záró szövegrészében a „munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló”
szövegrész helyébe a „munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített
munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállaló” szöveg;
1. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában az „az átalakulás befejezésekor” szövegrész helyébe
az „az átalakulás, egyesülés, szétválás befejezésekor” szöveg;
2. számú melléklet I. fejezet 1. pontjában a „természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben” szövegrész
helyébe a „természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor
kapott előleget (valamennyi esetben” szöveg;
3. számú melléklet nyitó szövegrészének negyedik mondatában az „összefüggő kiadásokat, korlátozott
mértékű” szövegrész helyébe az „összefüggő kiadásokat, az adott előleget, ide nem értve a tárgyi eszközök,
nem anyagi javak beszerzésekor adott előleget, korlátozott mértékű” szöveg;
3. számú melléklet II. fejezet címében a „nélkül elszámolható költségek” szövegrész helyébe a „nélkül,
költségként elszámolható tételek” szöveg;
3. számú melléklet II. fejezet nyitó szövegrészében az „Az e törvényben elismert költségek esetében, ha törvény
vagy kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) költségtérítésről rendelkezik, akkor a ténylegesen felmerült
és igazolt kiadás érvényesítése helyett a jogszabályban meghatározott mértékig igazolás nélkül számolható el
az adott címen költség azzal, hogy akkor ezt a költséget teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Ilyen
költségnek minősül különösen” szövegrész helyébe az „Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek
a következők:” szöveg;
3. számú melléklet II. fejezet 6. pontjában és IV. fejezet 3. pontjában a „9 Ft/km” szövegrész helyébe
a „15 Ft/km” szöveg;
10. számú melléklet I. fejezet 1. pontjában „természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben” szövegrész
helyébe a „természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor
kapott előleget (valamennyi esetben” szöveg;
11. számú melléklet nyitó szövegrésze negyedik mondatának b) pontjában az „adott előleget” szövegrész
helyébe az „adott előleget, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésekor adott előleget”
szöveg
11. számú melléklet III. fejezet 6. pontjában a „9 Ft/km” szövegrész helyébe a „15 Ft/km” szöveg

(1) Hatályát veszti az Szja tv.
1.
„Bevallási nyilatkozat” alcíme,
2.
62. § (7) bekezdése,
3.
80. § a) pontja,
(2) Hatályát veszi az Szja tv.
1.
13. § (1) bekezdés p) alpontjában az „egyszerűsített bevallásra vagy” szövegrész,
2.
1. számú melléklet 4. pont 4.17. pontjában az „a Deák Ferenc ösztöndíj,” szövegrész.
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2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
15. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. §-a a következő
3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„3a. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás;”
(2) A Tao. törvény 4. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás: az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti
energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén az energiahatékonyságról szóló törvény
szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor;”
(3) A Tao. törvény 4. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„12a. élőzenei szolgáltatás: a FEOR-08 szerinti zenész, énekes személyes közreműködésével – rendszeresen vagy
meghatározott időpontban, nyilvános, a vendégek számára ingyenes előadás útján – nyújtott zeneszolgáltatás;”
(4) A Tao. törvény 4. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30. korai fázisú vállalkozás: a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint
nyilvántartásba vett jogi személy, feltéve, hogy megfelel a nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendeletben
foglaltaknak és azon túlmenően
a) a korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti
kedvezmény igénybevételének adóéveiben eléri vagy meghaladja a két főt, és abból legalább egy fő a tudományos
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek minősül,
b) a korai fázisú vállalkozás nem minősül a 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti kedvezmény igénybevételére jogosult
adózó kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben;”
(5) A Tao. törvény 4. §-a a következő 34b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„34b. uniós szabvány:
a) olyan kötelező uniós szabvány, amely az egyes vállalkozások által elérendő szinteket ír elő a környezeti mutatókra
nézve; vagy
b) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló 2010. november 24-i
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített, az elérhető legjobb technikák használatára és annak
biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy a szennyező anyagok kibocsátási szintje ne haladja meg az elérhető
legjobb technikák alkalmazásával elérhető szintet; azokban az esetekben, amelyeknél az elérhető legjobb technikák
szerinti kibocsátási szinteket az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)
szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi
aktusokban határozták meg, akkor azok a szintek alkalmazandók; amennyiben az említett szinteket tartományban
állapítják meg, az a korlát alkalmazandó, amelynél az elérhető legjobb technikákat elérték;”
(6) A Tao. törvény 4. §-a a következő 49. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„49. vendéglátóhely: olyan, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet
rendelkezései szerinti melegkonyhás vendéglátóhely, továbbá borospince, amelynek adóévi árbevételéből legalább
75 százalék a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti
melegkonyhás vendéglátóhelyen, továbbá borospincében nyújtott étel- és italforgalomból, illetve szálláshelyszolgáltatás nyújtásából származik.”

16. §

(1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„k) legfeljebb az adózás előtti nyereség összegéig
ka) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege,
kb) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti munkásszállás bekerülési értékeként, a bekerülési értékének
növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára
bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben
elszámolt összeg,”
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(2) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„m) a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő tőkeemelésre
tekintettel a bekerülési érték növekményét is)
ma) két és félszerese, ha az adózó a szerzés adóévében az e pont szerinti kedvezmény alkalmazása nélkül a 19 százalékos
társasági adókulcs alkalmazására a 19. § (2) bekezdése szerint nem köteles,
mb) másfélszerese, ha az adózó a szerzés adóévében az e pont szerinti kedvezmény alkalmazása nélkül a 19 százalékos
társasági adókulcs alkalmazására a 19. § (1) bekezdése szerint köteles,
a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként
legfeljebb 20 millió forint, figyelemmel a (8)–(8d) bekezdésekben foglaltakra,”
(3) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdése a következő sz) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„sz) a műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan, illetve a helyi egyedi védelem
alatt álló ingatlan (mindhárom esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett
területet, a történeti kertet, a történeti temetkezési helyet, ezek maradványát, továbbá azok rendeltetésszerűen
összetartozó együttesét, rendszerét) karbantartásának az adóévben elszámolt költsége, ráfordítása az ingatlant
nyilvántartó adózónál (ideértve többek között a kincstári vagy az önkormányzati vagyonba tartozó ingatlan – törvényi
kijelölés vagy vagyonkezelési szerződés szerinti – vagyonkezelőjét, valamint a pénzügyi lízing keretében használatba
vett ingatlan esetén a lízingbe vevőt, továbbá a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított ingatlanok
tulajdonosát is), de legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százaléka, figyelemmel a (26), (28) és (29) bekezdésekben
foglaltakra,”
(4) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés ty) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„ty) a műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, illetve a helyi egyedi védelem
alatt álló ingatlant (mindhárom esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett
területet, a történeti kertet, a történeti temetkezési helyet, ezek maradványát, továbbá azok rendeltetésszerűen
összetartozó együttesét, rendszerét) érintő kulturális örökségvédelmi célú, számvitelről szóló törvény szerinti
beruházás, továbbá felújítás bekerülési értékének kétszerese az ingatlant nyilvántartó adózónál (ideértve többek
között a kincstári vagy az önkormányzati vagyonba tartozó ingatlan – törvényi kijelölés vagy vagyonkezelési szerződés
szerinti – vagyonkezelőjét, valamint a pénzügyi lízing keretében használatba vett ingatlan esetén a lízingbe vevőt,
továbbá a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított ingatlanok tulajdonosát is), a beruházás, felújítás
befejezésének adóévében és az azt követő öt adóévben az adózó döntése szerinti részletekben, figyelemmel a (26)–
(28) bekezdésben foglaltakra is,”
(5) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„x) a kulturális örökségvédelmi célú, számvitelről szóló törvény szerinti beruházás, továbbá felújítás bekerülési
értékére, vagy a karbantartás költségére tekintettel
xa) a ty) pont szerint megállapított, de a ty) pont szerinti jogosult adózó által választása szerint nem érvényesített
adóévi összeg, a ty) pont szerinti jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő adózónál, figyelemmel
a (26)–(28) bekezdésben foglaltakra is,
xb) az sz) pont szerint megállapított, de az sz) pont szerinti jogosult adózó által választása szerint nem érvényesített
adóévi összeg az sz) pont szerinti jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő adózónál, de legfeljebb a kapcsolt
vállalkozás adózás előtti nyereségének 50 százaléka, figyelemmel a (26), (28) és (29) bekezdésekben foglaltakra is,”
(6) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti)
„z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú
tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 7. § (1) bekezdése
szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (a továbbiakban: Kárenyhítési Alap) javára önkéntesen, nem
jogszabályi kötelezés alapján vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében
az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti
értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
za) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet,
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zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési Alap,
zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő
támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,”
(7) A Tao. törvény 7. §-a a következő (8)–(8d) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés m) pontjában foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy
a) az adózó olyan korai fázisú vállalkozásban szerezzen részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven
belül sem az adózó, sem a jogelődje vagy az adózó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese,
üzletrész-tulajdonosa),
b) az adózó rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását végző szerv
által kiállított igazolással, amely tartalmazza a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását végző szerv által vezetett
nyilvántartási rendszer szerinti regisztrációs számát és a nyilvántartásba vétele dátumát, továbbá a korai fázisú
vállalkozás regisztrációs számát és nyilvántartásba vétele dátumát.
(8a) Az adózó az (1) bekezdés m) pontja szerinti kedvezményt tőkeemelésre tekintettel akkor veheti igénybe, ha a korai
fázisú vállalkozásban szerzett részesedés a korábbiakban az (1) bekezdés m) pontja szerinti adóalap-kedvezmény
igénybevételére jogosította.
(8b) Az (1) bekezdés m) pontja szerint az adózó által adóévenként érvényesített összeg 19. § szerinti adókulccsal
számított értéke az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.
(8c) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés m) pontja szerinti csökkentő tételt a szerzést követő tőkeemelésre
tekintettel keletkező bekerülési érték növekményre alkalmazza, a csökkentést ez esetben is a részesedés szerzésének
adóévét követő harmadik adóévben érvényesítheti utoljára az (1) bekezdés m) pontja szerinti korlátra figyelemmel,
azzal, hogy a még nem érvényesített részleteket arányosan növelheti a bekerülési érték növekményével.
(8d) Az (1) bekezdés m) pontja szerinti tőkebefektetés a korai fázisú vállalkozásnál az adóévben igénybe vett, csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható.”
(8) A Tao. törvény 7. §-a a következő (26)–(29) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Ugyanazon adóév tekintetében, ugyanazon ingatlanra vonatkozóan az (1) bekezdés sz) és ty) pontja szerinti
csökkentés együttesen is érvényesíthető. Az (1) bekezdés sz) és ty) pontja szerinti csökkentés feltétele, hogy
a beruházásra, felújításra vagy a karbantartásra ne hatósági kötelezés eredményeként kerüljön sor, kivéve, ha az ilyen
kötelezettséggel terhelt ingatlanra vonatkozóan új, az adózó kapcsolt vállalkozásának nem minősülő tulajdonos
(vagyonkezelő, lízingbe vevő) vállalja a kötelezettség teljesítését és azt újabb hatósági felszólítás nélkül teljesíti.
Az (1) bekezdés sz) és ty) pontja szerinti csökkentés feltétele továbbá a beruházás, felújítás vagy a karbantartás
szabályszerű megtörténtéről és összegéről a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság által kiállított igazolás,
melynek az adóévre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtásakor az adózónál rendelkezésre kell állnia.
(27) Az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása adózó az (1) bekezdés x) pont xa) alpontjában foglaltakat
választása szerint alkalmazza. Az (1) bekezdés x) pont xa) alpontjában foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy
az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása az adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg
rendelkezzen az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza az (1) bekezdés
ty) pontja szerinti jogosult adózónál végzett beruházás, felújítás bekerülési értéke, vagy bekerülési érték növekménye
kétszeresének összegét, az (1) bekezdés ty) pontja szerinti csökkentés egészben vagy meghatározott részben történő
igénybevétele mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása
által érvényesíthető adóévi összeget. Az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó által adott nyilatkozat(ok)ban
meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó által az (1) bekezdés
ty) pontja alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az ingatlant nyilvántartó adózó
kapcsolt vállalkozása és az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szereplő
adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó társasági adóbevallásban
adatszolgáltatásra kötelezett.
(28) Az (1) bekezdés sz) pontja és x) pont xb) alpontja szerint adóévenként, adózónként érvényesített összeg 19. § szerinti
adókulccsal számított értéke nem lehet több 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél. Az (1) bekezdés ty) pontja
és x) pont xa) alpontja szerint érvényesített összeg 19. § szerinti adókulccsal számított értéke beruházásonként nem
lehet több 100 millió eurónak megfelelő forintösszegnél.
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(29) Az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása az (1) bekezdés x) pont xb) alpontjában foglaltakat választása
szerint alkalmazza. Az (1) bekezdés x) pont xb) alpontjában foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy az (1) bekezdés
sz) pontja szerinti jogosult kapcsolt vállalkozása az adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg
rendelkezzen az (1) bekezdés sz) pontja szerinti jogosult írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza az (1) bekezdés
sz) pontja szerinti jogosultnál nyilvántartott ingatlanon végzett karbantartás adóévi elszámolt költségének,
ráfordításának összegét, az (1) bekezdés sz) pontja szerinti csökkentés egészben vagy meghatározott részben történő
igénybevétele mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az (1) bekezdés sz) pontja szerinti jogosult kapcsolt
vállalkozása(i) által érvényesíthető összeget. Az (1) bekezdés sz) pontja szerinti jogosult által adott nyilatkozat(ok)
ban meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg az (1) bekezdés sz) pontja szerinti jogosult által az (1) bekezdés
sz) pontja alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az (1) bekezdés sz) pontja szerinti
jogosult és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szereplő adatokról a nyilatkozat kiállítója,
valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett.”
17. §

(1) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„g) az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés m) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese
a kivezetés adóévében, ha a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig a szerzett részesedést
bármilyen jogcímen – az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetést kivéve – az adózó kivezeti, részben kivezeti,”
(2) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„i) a 7. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltak alkalmazása esetén a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedésre
(kivéve a bejelentett részesedést) elszámolt értékvesztés összege, de legfeljebb a 7. § (1) bekezdés m) pontja szerint
érvényesített összeg,”

18. §		
A Tao. törvény 16. § (1) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(Az adózó
jogutód nélküli megszűnésekor)
„cd) az adózás előtti eredményt növeli a 7. § (1) bekezdés m) pontja szerint az adózás előtti eredmény csökkentéseként
elszámolt összeg azon részének a kétszerese, amelyet a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem számolt el az adózás
előtti eredmény növeléseként, ha az adózó a szerzés adóévében, vagy az azt követő három adóévben szűnik meg
jogutód nélkül,”

19. §		
A Tao. törvény 18/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az az (1) bekezdés szerinti adózó, amely az IFRS 11 Közös megállapodások című standard szerinti olyan
közös tevékenységgel rendelkezik, amelyet a számvitelről szóló törvény szerint részesedésként mutatna ki,
az erre a tevékenységre vonatkozó társasági adókötelezettségét úgy határozza meg, mintha ezt a tevékenységet
a számvitelről szóló törvény szerint számolta volna el.”
20. §

(1) A Tao. törvény 18/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:]
„h) az az összeg, amelyet a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó
ha) a munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre és
az MRP szervezet által résztvevőinek tőkeinstrumentumban teljesítendő részvényalapú juttatásokra tekintettel
az adózás előtti eredmény javára az adóévben elszámolt,
hb) az e pontban foglalt adózás előtti eredményt csökkentő tételektől függetlenül, a teljesítés adóévében
az MRP szervezet által teljesített juttatással kapcsolatban az adóévben vagy az azt megelőző adóévekben
a (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerint az adózás előtti eredmény növeléseként érvényesített, valamint
– a teljesítés adóévében – a tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az MRP szervezet
részére átadott saját részvénytől eltérő eszközből származóan kimutatott eszköz teljesítéskor kivezetett könyv szerinti
értékeként kimutatott,
hc) a munkavállalók részére, valamint az MRP szervezet részére az adóévben átadott saját részvények visszavásárlási
értékeként kimutatott.”
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(2) A Tao. törvény 18/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:]
„d) az az összeg,
da) amelyet a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített
részvényalapú kifizetési ügyletekre és az MRP szervezet által résztvevőinek tőkeinstrumentumban teljesítendő
részvényalapú juttatásokra tekintettel az adózás előtti eredmény terhére számolt el,
db) amely megegyezik az MRP szervezet részére átadott saját részvények átadás időpontjában kimutatott piaci
értékével az átadás adóévében,
dc) amelyet a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a munkavállalóknak közvetlenül nyújtott, tőkeinstrumentumban
kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az adóévben vagy az azt megelőző adóévekben átadott és
az adóévben ellenérték nélkül visszavett saját részvényekkel kapcsolatban korábban az (1) bekezdés hc) pontja
szerinti csökkentésként érvényesített,”
21. §

(1) A Tao. törvény 18/C. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 18/B. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásával megállapított összeget (a továbbiakban:
korrigált adózás előtti eredmény) csökkenti:]
„b) a számvitelről szóló törvény III. Fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) történő áttérés esetében azzal az összeggel, amely az áttérés időpontját magában foglaló adóévben
(a továbbiakban: áttérés adóéve) vagy az azt követő adóévekben magasabb adóalapot eredményez annál, mintha
az adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) nem tért volna át,”
(2) A Tao. törvény 18/C. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 18/B. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásával megállapított összeget (a továbbiakban:
korrigált adózás előtti eredmény) csökkenti:]
„c) a számviteli politikában történő változás adóévében a változás visszamenőleges alkalmazása esetében azzal
az összeggel, amely a változás adóévében vagy az azt követő adóévekben magasabb adóalapot eredményez ahhoz
képest, mintha az adózó a számviteli politikában történő változást nem alkalmazta volna visszamenőlegesen.”
(3) A Tao. törvény 18/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a korrigált adózás előtti eredményt növeli:
a) a számvitelről szóló törvény III. Fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) történő áttérés esetében azzal az összeggel, amely az áttérés adóévében vagy az azt követő
adóévekben alacsonyabb adóalapot eredményez annál, mintha az adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) nem tért volna át,
b) a számviteli politikában történő változás adóévében a változás visszamenőleges alkalmazása esetében azzal
az összeggel, amely a változás adóévében vagy az azt követő adóévekben alacsonyabb adóalapot eredményez ahhoz
képest, mintha az adózó a számviteli politikában történő változást nem alkalmazta volna visszamenőlegesen.”
(4) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (4a)–(4g) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó választása szerint az áttérés adóévének első napját megelőző napon
a könyveiben nyilvántartott összes eszköze és kötelezettsége, vagy kizárólag az összes immateriális jószága és tárgyi
eszköze tekintetében – ideértve mindkét választás esetében azon eszközöket és kötelezettségeket is, amelyeket
az áttérés adóévének első napját megelőző napon az adózónak az IFRS-ek szerint nyilván kell tartania –, az áttérés
adóévében és az azt követő adóévekben adóalapját úgy határozza meg, mintha az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) nem tért volna át.
(4b) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a (4a) bekezdés hatálya alá tartozó eszközeire és kötelezettségeire
az (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem alkalmazza.
(4c) A (4a) bekezdés hatálya alá tartozó tárgyi eszköz és immateriális jószág az áttérés adóéve első napjára vonatkozóan
meghatározott, a 4. § 31/a. pontja szerinti bekerülési értékét az adózó az áttérés adóéve első napját megelőző napon
fennálló, e törvényben meghatározott bekerülési értékkel azonos összegben állapítja meg, a 4. § 31/a. pontja szerinti
számított nyilvántartási értékét az adózó az áttérés adóéve első napját megelőző napon fennálló e törvényben
meghatározott számított nyilvántartási értékkel azonos összegben állapítja meg.
(4d) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a (4a) bekezdés hatálya alá tartozó tárgyi eszközeit, immateriális jószágait,
eszközeit, kötelezettségeit elkülönítetten tartja nyilván és e nyilvántartásában feltünteti az áttérés adóéve első
napját megelőző napra kimutatott, a (4c) bekezdés szerinti bekerülési értéket, könyv szerinti értéket és számított
nyilvántartási értéket, továbbá az eszközre, a kötelezettségre vonatkozóan általa az áttérést követően az adózás előtti
eredmény módosításaként elszámolt összeget.
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(4e) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a (4a) bekezdés szerinti választást legkésőbb az áttérés adóévéről szóló
társasági adóbevallásának benyújtásával egyidejűleg teheti meg. A (4a) bekezdés szerinti választás az áttérés
adóévéről szóló társasági adóbevallás benyújtását követően nem módosítható és nem visszavonható.
(4f ) Az a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó, amely nem választja a (4a) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást,
e törvény alkalmazása céljából az áttérés adóévének első napját megelőző napon a könyveiben nyilvántartott és az IFRS
1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása című standard szerint vélelmezett bekerülési
értéken nyilvántartott tárgyi eszköze és immateriális jószága bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét
egyező összegben, az áttérés adóéve első napján fennálló, az IFRS-ek szerinti könyv szerinti értékkel megegyezően
állapítja meg. Az adózó választása szerint az összes ilyen, az áttérés adóévének első napját megelőző napon nullától
eltérő számított nyilvántartási értékű immateriális jószága és tárgyi eszköze vonatkozásában az áttérés adóévében és
az azt követő adóévekben a 7. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazásakor, az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet
által meghatározott értékcsökkenési leírási kulcsok vetítési alapjául szolgáló bekerülési értéket – az áttérés adóévének
első napjára – úgy állapítja meg, hogy az előzőek szerint meghatározott számított nyilvántartási értéket megszorozza
az adott eszközre vonatkozó, az áttérés adóévének első napját megelőző napon fennálló bekerülési érték és számított
nyilvántartási érték hányadosával.
(4g) Az a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó, amely nem választja a (4a) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást,
e törvény alkalmazása céljából az áttérés adóévének első napját megelőző napon a könyveiben nyilvántartott,
a (4f ) bekezdés hatálya alá nem tartozó tárgyi eszközeinek és immateriális jószágainak – ideértve azon eszközöket
és kötelezettségeket is, melyeket az áttérés adóévének első napját megelőző napon az adózónak az IFRS-ek szerint
nyilván kell tartania – áttérés adóévének első napján fennálló, a 7. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazásakor, az 1. számú
melléklet és a 2. számú melléklet által meghatározott értékcsökkenési leírási kulcsok vetítési alapjául szolgáló
bekerülési értékét az IFRS-ek szerint az áttérés adóévének első napján nyilvántartott bekerülési értékkel egyező
összegben, a számított nyilvántartási értékét ezen bekerülési érték és az adóalapnál értékcsökkenésként korábban
már érvényesített összeg különbözeteként határozza meg.”
A Tao. törvény 18/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál 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 a számviteli törvény III. Fejezete szerinti beszámolót készítő, az adózó
kapcsolt vállalkozásának nem minősülő adózótól átvett (kapott) eszköz bekerülési értéke a létesítő okiratban, annak
módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban meghatározott érték. Az e bekezdés
hatálya alá eső eszközre vonatkozóan a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónak adóalapját az átvétel adóévében és
az azt követő adóévekben ezen bekerülési érték figyelembevételével kell megállapítania.”
A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál 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 a számviteli törvény III. Fejezete szerinti beszámolót készítő, az adózó kapcsolt
vállalkozásának nem minősülő adózónak átadott eszközből származó befektetés bekerülési értéke a létesítő okiratban,
annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban meghatározott érték. Az e bekezdés
hatálya alá eső befektetésre vonatkozóan a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónak adóalapját az átadás adóévében
és az azt követő adóévekben ezen bekerülési érték figyelembevételével kell megállapítania.”
A Tao. törvény 18/C. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[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, kivéve
a (13) bekezdés szerinti kötelezettség csökkenésének az adózás előtti eredmény javára el nem számolt, a 18/B. §
(1) bekezdés h) pont hb) alpontja hatálya alá tartozó összegét,”
A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (13a) és (13b) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti, hitelintézetnek vagy pénzügyi vállalkozásnak minősülő adózó
a) a (13) bekezdés c) pontja alkalmazásában az adózás előtti eredményét nem növeli a pénzügyi szolgáltatási,
a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási tevékenységéből származó várható kötelezettség
fedezetére képzett céltartalékkal (céltartalékot növelő összeggel), valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi
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CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) szerint képzett kiegyenlítési céltartaléknak (céltartalékot növelő összegnek)
megfeleltethető összeggel kapcsolatban az adóévben az adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeggel,
b) az adózás előtti eredményét nem csökkenti a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási,
a befektetési szolgáltatási tevékenységéből származó várható kötelezettség fedezetére képzett céltartalék
felhasználásával (céltartalékot csökkentő összeggel), valamint az Ltp. szerint felhasznált kiegyenlítési céltartaléknak
(céltartalékot csökkentő összegnek) megfeleltethető összeggel kapcsolatban az adóévben az adózás előtti eredmény
javára elszámolt összeggel.
(13b) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti, lakástakarékpénztárnak minősülő adózó – külön e célra szolgáló nyilvántartás
alapján – a korrigált adózás előtti eredményét
a) csökkenti az Ltp. szerinti kiegyenlítési céltartalék képzésének (növelésének) megfeleltethető, de az adózás előtti
eredmény terhére el nem számolt adóévi összeggel,
b) növeli az Ltp. szerinti kiegyenlítési céltartalék felhasználásának (csökkentésének) megfeleltethető, de az adózás
előtti eredmény javára el nem számolt adóévi összeggel.”
(9) A Tao. törvény 18/C. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó esetében a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző
nappal lezáruló adóévben, a végelszámolás, felszámolás nélküli jogutód nélküli megszűnéskor az utolsó adóévben
a (4) bekezdés alapján választása szerint elhalasztott összeg egy összegben esedékessé válik. E bekezdés
alkalmazásában jogutód nélküli megszűnésnek minősül, ha az adózó – az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti
megszűnést kivéve – bármely okból kikerül e törvény hatálya alól, továbbá, ha a székhelyét külföldre helyezi át. Nem
kell e rendelkezést alkalmaznia az európai részvénytársaságnak és az európai szövetkezetnek a székhelye belföldről
külföldre történő áthelyezésekor azon tevékenységére, amelyet külföldi vállalkozóként folytat. Nem kell továbbá
e rendelkezést alkalmaznia a külföldi vállalkozónak, ha a tevékenységét az európai részvénytársaság, az európai
szövetkezet folytatja.”
(10) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti, hitelintézetnek minősülő adózó az államháztartás egyensúlyát javító különadóról
és járadékról szóló törvény 5. § (2) bekezdését a társasági adóalapja megállapítása során azzal az eltéréssel alkalmazza,
hogy az adózás előtti eredményét nem a hitelintézetek különadója adóévre (üzleti évre) fizetett (fizetendő) összegével,
hanem a hitelintézetek különadója tényleges nyereségadó-ráfordításként elszámolt adóévi összegével csökkenti.”
(11) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) Amennyiben a 18/A. § (1) bekezdése szerinti tag (részvényes, üzletrész-tulajdonos) olyan jegyzett tőke tőkekivonás
útján történő leszállítást hajt végre, amelyet az IFRS-ek szerint nem részesedés kivezetésként (részbeni kivezetésként)
mutat ki, de a számvitelről szóló törvény szerint részesedés kivezetésként (részbeni kivezetésként) mutatna ki, akkor
erre a leszállításra vonatkozóan (ideértve a leszállításból eredően a részesedésre elszámolt értékvesztést is) a társasági
adóalapját külön nyilvántartás alapján úgy határozza meg, mintha ezt a leszállítást a számvitelről szóló törvény szerint
számolta volna el.”
22. §		
A Tao. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társasági adó mértéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a pozitív adóalap 19 százaléka.”
23. §		
A Tao. törvény 22. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeget a támogatás adóévét követően,
de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti
meg, akkor a (2) bekezdés szerinti adókedvezményt legfeljebb a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási
igazolásban szereplő összeg 80 százalékáig veheti igénybe.”
24. §

(1) A Tao. törvény 22/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további feltétele,
hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben
a) az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (a külföldi telephelyen foglalkoztatott létszám
figyelmen kívül hagyásával) legalább 50 fővel, ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott
kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább 25 fővel
meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy – az adózó választása szerint – a beruházás
megkezdését megelőző három adóév adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos
állományi létszámát, vagy
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b) az adózónál elszámolt, évesített bérköltség (a külföldi telephelyen foglalkoztatottak bérköltségének figyelmen kívül
hagyásával) legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összegének háromszázszorosával,
ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat
közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább százötvenszeresével meghaladja a beruházás
megkezdését megelőző adóév évesített vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző
három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő bérköltségét.”
(2) A Tao. törvény 22/B. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy
az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben
a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kisvállalkozásnál legalább 5 fővel, középvállalkozásnál legalább
10 fővel meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy – az adózó választása szerint – a beruházás
megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak
átlagos állományi létszámát, vagy
b) az elszámolt, évesített bérköltség kisvállalkozásnál legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre
számított összegének tízszeresével, középvállalkozásnál huszonötszörösével meghaladja a beruházás megkezdését
megelőző adóév vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített
adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét.”
25. §

(1) A Tao. törvény 22/C. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3d) Az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét – annak pénzügyi
teljesítésétől számított 30 napon belül – az állami adóhatóság részére bejelenti. Amennyiben a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30 nap a támogatás adóévére vonatkozó társasági
adóbevallás benyújtását követően járna le, akkor az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének
tényét a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallásában jelenti be az állami adóhatóság részére.”
(2) A Tao. törvény 22/C. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Amennyiben az adózó a (3a) bekezdésben meghatározott összeget a támogatás adóévét követően, de legkésőbb
a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg, akkor az adózó
a (2) bekezdés szerinti adókedvezményt legfeljebb a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban
szereplő összeg 80 százalékáig veheti igénybe.”

26. §		
A Tao. törvény III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
22/E. § (1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe
helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint
a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.
(2) Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz
igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának
megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Az adókedvezmény (2) bekezdés szerinti mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.
(4) E § alkalmazásában elszámolható költségnek minősül
a) az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke, amennyiben
a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként
meghatározhatóak, vagy
b) az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág
számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony
beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó
az e § szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően
végrehajtott volna.
(5) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási
viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
(6) Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első
adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának
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szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházásnak minősül. Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy
beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész
energiahatékonyság növekedésével jár.
(7) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba
veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig (a továbbiakban: kötelező
üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. Ha az adózó
az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket a kötelező üzemeltetési
időszakon belül a befektetett eszközök közül – pótlás nélkül – kivezeti, vagy – pótlás nélkül – nem üzemelteti a hatályos,
jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló
elszámolható költséget csökkenti.
(8) Nem vehető igénybe adókedvezmény,
a) ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós
szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba;
b) ha az adózó nem teljesíti az e törvényben és az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt feltételeket;
c) ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz;
d) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését,
feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz;
e) ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat
eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
(9) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett,
nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt
az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz
a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;
b) bekerülési értékét;
c) többletköltségét;
d) az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.
(10) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő
harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.
(11) Ugyanazon beruházás tekintetében az e § szerinti adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 22/B. §
(1) bekezdése szerinti adókedvezménnyel.”
27. §		
A Tao. törvény III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye
22/F. § (1) Az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósított élőzenei szolgáltatásra tekintettel
az általa költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) után a költség, ráfordítás felmerülésének adóévében
adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó által költségként, ráfordításként
az adóévben elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték (díj) összegének legfeljebb 50 százaléka.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adózó az ellenérték (díj) elszámolása adóévének adóalapját a 3. számú melléklet A) rész
3. pontjában foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”
28. §		
A Tao. törvény 24/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváírás összege
a) az adóelőlegből és adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének, de legfeljebb a 24. § szerint fizetendő
adó 80 százalékának 7,5 százaléka, továbbá
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b) a fizetendő adóból juttatott felajánlás összegének, de legfeljebb a 24. § szerint fizetendő adó 80 százalékának
2,5 százaléka.”
29. §		
A Tao. törvény 26. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben
az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő adó – ha az adózó
az Európai Uniótól, illetve a költségvetésből támogatást kap – e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből
az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül számított adóalap alapján
megállapított adó összegével azonos. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző
adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.”
30. §

(1) A Tao. törvény 29/A. § (31) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(31) A 2016. június 30-án hatályos 7. § (1) bekezdés c), e) és s) pontja alapján az adózás előtti eredmény utoljára
a 2016. december 31-ével végződő adóévben csökkenthető a 2016. január 1-je és 2016. június 30-a között kapcsolt
vállalkozástól beszerzett, a 2016. június 30-án hatályos 4. § 20. pontja szerinti jószágra tekintettel szerzett bevétel
alapján, ha e jószág a kapcsolt vállalkozást nem jogosította a 7. § (1) bekezdés c), e), s) pontja szerinti vagy annak
megfelelő kedvezményre az átruházáskor.”
(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (35)–(40) bekezdéssel egészül ki:
„(35) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 18/A. § (5) bekezdését és 18/C. § (4a)–(4g) bekezdését a 2016. adóév vonatkozásában az adózó
választása szerint alkalmazza.
(36) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
22. § (1) bekezdés b) pontját első alkalommal a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére nyújtott támogatásra
(juttatásra) kell alkalmazni.
(37) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 22/C. § (3b) és (12) bekezdését első alkalommal a 2015–2016-os támogatási időszakra benyújtott
sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére nyújtott
támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.
(38) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
22/C. § (8) bekezdését az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési
programok megvalósítása során is alkalmazni kell.
(39) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
29/ZS. § (1), (4), (10) bekezdés rendelkezései a 2015. évi és a 2016. évi adókötelezettség megállapításakor is
alkalmazhatóak.
(40) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
1. számú melléklet 5/b. pontja a 2016. évi adókötelezettség megállapításakor is alkalmazható.”
(3) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (41)–(46) bekezdéssel egészül ki:
„(41) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvénnyel módosított 4. § 23/b. pontját és 16. § (12) bekezdését,
továbbá e törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvénnyel megállapított 16. § (12a) bekezdését
első alkalommal a 2017. január 1-jén vagy az azt követően bekövetkező kedvezményezett eszközátruházásra kell
alkalmazni.
(42) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
24/A. § (1) bekezdését első alkalommal az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.
évi CXXV. törvény hatálybalépését követően esedékes adó-, adóelőleg-kötelezettség felajánlásával összefüggésben
kell alkalmazni.
(43) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 22/B. § (9) és (14) bekezdését első alkalommal az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény hatálybalépését követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti
bejelentésekben és kérelmekben szereplő beruházások vonatkozásában lehet alkalmazni.
(44) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 4. § 11a. pontját, 34b. pontját és 22/E. §-át első alkalommal az egyes adótörvények és más kapcsolódó
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törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházások tekintetében lehet alkalmazni.
(45) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
2. számú melléklet II. ÉPÍTMÉNYEK alcíme alatti táblázat szerinti értékcsökkenési leírási kulcsokat, továbbá az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 2. számú
melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcíme d) és e) pontja szerinti
értékcsökkenési leírási kulcsokat az adózó a 2017. évben kezdődő adóévi vonatkozásában választása szerint
alkalmazhatja.
(46) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított
2. számú melléklet II. ÉPÍTMÉNYEK alcíme alatti táblázat szerinti értékcsökkenési leírási kulcsokat, továbbá az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 2. számú
melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcíme d) és e) pontja szerinti
értékcsökkenési leírási kulcsokat az adózónak első alkalommal a 2018. évben kezdődő adóévi adókötelezettségre kell
alkalmazni.”
31. §		
A Tao. törvény 30. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a korai fázisú vállalkozásként történő minősítés
feltételeit, a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokra vonatkozó követelményeket, a korai fázisú
vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárást,
a korai fázisú vállalkozásnak, a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásnak minősülés igazolásának részletes
feltételeit.”
(13) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházások adókedvezménye igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási
minőség igazolásának, az adózó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletes feltételeit.”
32. §		
A Tao. törvény a következő 30/F. §-sal egészül ki:
„30/F. § A 4. § 11a. pontja, 34b. pontja és a 22/E. § 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 2014.06.26., 1–78. o.) I. és II. fejezete és 38. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
33. §		
A Tao. törvény
1.
1. számú melléklete a 2. melléklet szerint,
2.
2. számú melléklete a 3. melléklet szerint,
3.
3. számú melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.
34. §		
A Tao. törvény
1.
4. § 3. pontjában a „Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08)” szövegrész helyébe
a „Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR-08)” szöveg;
2.
7. § (16) bekezdésében az „a harmadik adóévet követő” szövegrész helyébe az „az ötödik adóévet követő”
szöveg;
3.
18/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „a fejlesztési adókedvezménynek” szövegrész helyébe az „a társasági
adónak a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, a társasági adónak a 18/D. § (7) és (8) bekezdésében
foglaltak miatt, továbbá a fejlesztési adókedvezménynek” szöveg;
4.
18/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „az adózás előtti eredménye az e juttatás következtében elszámolt bevétel
nélkül számítva nem lesz negatív” szövegrész helyébe az „az adózás előtti eredménye, adóalapja az e juttatás
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót
megfizeti” szöveg;
5.
18/C. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés és” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés a) pontja és” szöveg;
6.
18/C. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrészek helyébe az „a (2) bekezdés a) pontja szerinti”
szöveg;
7.
18/C. § (17) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés f ) pontja, 7. § (1) bekezdés z) pontja” szövegrész helyébe a „7. §
(1) bekezdés f ), k), sz), z) pontja” szöveg;
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18/D. § (6) bekezdésében az „a 18/C. § (2) bekezdése szerint” szövegrész helyébe az „a 18/C. § (2) bekezdés
a) pontja szerint” szöveg;
18/D. § (9) bekezdésében a „meghatározott egyenleget a” szövegrész helyébe a „meghatározott adóévi
összeget a” szöveg;
22. § (1) bekezdés b) pontjában „a támogatás adóévét követő 90 napon belül” szövegrész helyébe
az „a támogatás adóévét követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági
adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig” szöveg;
22/B. § (2b) bekezdésében az „a az európai uniós versenyjogi értelemben vett” szövegrész helyébe
az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett” szöveg;
22/B. § (3) bekezdésében a „beruházás megkezdése előtt” szövegrész helyébe a „beruházás tervezett
megkezdése előtt” szöveg;
22/C. § (3b) bekezdésében a „90 napon belül a (3a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „90 napon belül,
de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig
a (3a) bekezdésben” szöveg;
22/C. § (8) bekezdésében a „követő 4. év végéig” szövegrész helyébe a „követő évben kezdődő támogatási
időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig” szöveg;
24/A. § (1) bekezdésében az „az e törvény 26. § (2) és (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 26. § (2), (3) és
(8) bekezdése” szöveg;
24/A. § (25) bekezdésében az „utalja át” szövegrész helyébe az „utalja át.” szöveg;
29/A. § (29) bekezdésében az „e törvény 4. § 5/a. és 20. pontjának, 7. § (1) bekezdés c), e) és s) pontjának,
(16) bekezdésének” szövegrész helyébe az „e törvény 4. § 5/a. és 20. pontjának, 7. § (1) bekezdés c), e) és
s) pontjának, (16) bekezdésének, 8. § (1) bekezdésének n) pontjának” szöveg;
29/A. § (30) bekezdésében az „alkalmazhatja” szövegrész helyébe az „alkalmazhatja abban az esetben is, ha
az érintett jószággal kapcsolatban az adózónak 2016. június 30-át követően költsége, ráfordítása merül fel”
szöveg;
29/ZS. § (1) bekezdésében az „az elszámolási törvény 44. §-ában” szövegrész helyébe az „az elszámolási törvény
44. §-ában és 5. § (1)–(2) bekezdésében” szöveg;
29/ZS. § (4) bekezdésében az „Az elszámolási törvény 44. §-a szerint” szövegrész helyébe a „Figyelemmel
az (1) bekezdésre, az elszámolási törvény 44. §-a és 5. § (1)–(2) bekezdései alapján a 2004–2014 évekkel
összefüggésben” szöveg;
29/ZS. § (10) bekezdésében az „elszámolási törvény 44. §-ának” szövegrész helyébe az „elszámolási törvény
44. §-ának (figyelemmel az 5. § (1)–(2) bekezdéseire is)” szöveg;
30. § (11) bekezdés e) pontjában a „nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás” szövegrész helyébe a „fel
nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás” szöveg

lép.
35. §		
Hatályát veszti a Tao. törvény
1.
18/B. § (1) bekezdés d) pontja;
2.
18/B. § (2) bekezdés b) pontja.

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
36. §

(1) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva. tv.) 4. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói
iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, és a közjegyzői iroda az evával összefüggő nyilvántartási
kötelezettségeit a számvitelről szóló törvény előírásai szerinti kettős könyvvitel rendszerében teljesíti.”
(2) Az Eva. tv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közkereseti társaság, a betéti társaság, valamint az egyéni cég az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit
– választásának megfelelően – vagy a (4)–(6) bekezdésben foglaltak vagy a számvitelről szóló törvény előírásai szerint,
a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Az adózó e választásáról az e törvény előírásai szerint tett első bejelentésével
egyidejűleg, az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik; a nyilatkozatot az adózó később nem
változtathatja meg és nem vonhatja vissza.”
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37. §		
Az Eva. tv.
1.
8. § (1), (2) bekezdésében, a 18. § (1), (3), (6), (9) bekezdésében, a 19. § (9) bekezdésében, a 20. § (4) bekezdésében
és a 22. § (1) bekezdésében a „korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég” szövegrész helyébe
az „egyéni cég” szöveg;
2.
18. § (3) bekezdésében a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „15 százaléka” szöveg
lép.
38. §		
Hatályát veszti az Eva. tv. 3. § (1) bekezdés i) pontja.

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
39. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 1. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kifizető és a magánszemély az ekhóval összefüggő adókötelezettségeit e törvény, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) és az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései
szerint teljesíti.”
40. §		
Az Ekho tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ha a magánszemély a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételi lehetőségével – annak feltételei fennállta
ellenére – nem élt, vagy nyugdíjjárulék fizetésére a Tbj. rendelkezései szerint nem volt kötelezett, a magánszemélyt
terhelő ekho nyugdíjjáruléknak minősülő részének megfelelő különbözetet a személyi jövedelemadó bevallásban
igényli vissza.”
41. §		
Az Ekho tv. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ekhót választó magánszemély önadózóként az adóévről az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített
bevallás benyújtásával vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezettel teljesíti bevallási
kötelezettségét, amelyben feltünteti a jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevételét és az abból levont ekho
összegét. Az 5. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat esetén a magánszemély az általa megállapított ekhot negyedévente,
a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg, az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől
átvállalt és a magánszemélyt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának
kötelezettségeként az éves személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adóhatóság által összeállított
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített bevallásban vallja be.”
42. §		
Az Ekho tv. a következő 14/D. §-sal egészül ki:
„14/D. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 7. §-a a 2016. évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazható.”
43. §		
Az Ekho tv. 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban:
Szja tv.)” szövegrész helyébe az „az Szja tv.” szöveg lép.

5. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
44. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 42. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett társadalombiztosítási támogatás
– a különkeretes gyógyszerekre, a különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyszertámogatásra és
a kedvezményezetti státusszal rendelkező gyógyszerekre fordított összeget nem tartalmazó – összege meghaladja
az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímének a tárgyév január első napján hatályos
előirányzatának összegét, akkor e kiadási többlet finanszírozása – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – az E. Alap
kezelője és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak kötelezettsége.”
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45. §		
A Gyftv. a következő 87/M. §-sal egészül ki:
„87/M. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 42. § (1) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettség a 2016. évre vonatkozó befizetések
esetében alkalmazandó.”

6. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
46. §		
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő törvény) 6. §
(3) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Csökkentő tételek:)
„j) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 24/B. § (1) bekezdése
szerinti jóváírásra tekintettel az adóévben bevételként elszámolt összeg,
k) a kisajátítás, valamint a kisajátítási tervben szereplő ingatlanra megkötött adásvétel során kapott ellenérték és
az érintett eszköz könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet az adózás előtti eredményben való megjelenése
adóévében,”
47. §		
A Távhő törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tao. tv. 22/B. §-a szerint fejlesztési adókedvezményt érvényesíteni jogosult adózó és
a Tao. tv. 22/E. §-a szerint energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét érvényesíteni jogosult adózó
a számított adót – legfeljebb annak 50 százalékáig, és legfeljebb a fejlesztési adókedvezmény, illetve az energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházások adókedvezménye érvényesítésére nyitva álló időszakban – csökkentheti a fejlesztési
adókedvezmény, illetve az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye társasági
adóban még nem érvényesített részével. A fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó, e rendelkezésben
meghatározott kedvezmény 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 2014.06.26. 1–78. o.) 1–14. cikke hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatási programnak
minősül. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményéhez kapcsolódó, e rendelkezésben
meghatározott kedvezmény 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 2014.06.26. 1–78. o.) 1–12. és 38. cikke hatálya alá tartozó energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott
beruházási támogatási programnak minősül.”
48. §		
A Távhő törvény 8. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) Az előleg-kiegészítésre kötelezett adóalany a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek
különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz eleget
az előleg-kiegészítés fizetési kötelezettségének.”
49. §		
A Távhő törvény 10. § 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában
energiaellátó:)
„1.5. a villamos energiáról szóló törvény szerinti termelői engedélyes, azzal, hogy a villamos energia kötelező átvételi
rendszerében értékesítő termelők, továbbá a prémium típusú támogatásban részesülő termelők (ideértve mindkét
esetben a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energiát csak részben
a kötelező átvételi rendszerben értékesítő termelőt, a prémium típusú támogatási rendszerben részesülő termelőt)
közül kizárólag az 50 MW beépített teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű termelői engedélyese,”
50. §		
A Távhő törvény 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
6. § (3) bekezdés j) és k) pontját első alkalommal a 2016. adóévi adókötelezettség megállapítása során kell alkalmazni.”
51. §		
A Távhő törvény
1.
6. § (3) bekezdés i) pontjában a „kimutatásokkal igazol.” szövegrész helyébe a „kimutatásokkal igazol,” szöveg;
2.
6. § (8) bekezdésében az „a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao. tv.) 18. §-a” szövegrész helyébe az „a Tao. tv. 18. §-a” szöveg
lép.
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7. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
52. §		
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Különadó tv.) 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának:]
„e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés, valamint a Hjt. szerinti visszailleszkedési
támogatás egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében
szűnik meg, azzal, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül a Hjt. 64. § (1)–(3) bekezdése, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-a és más azonos tartalmú létszámcsökkentés szerint végrehajtott
felmentés is.”
53. §		
A Különadó tv. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét)
„a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban
a kifizetés évére vonatkozó, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban elkülönítve be kell vallani
vagy fel kell tüntetni az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi
jövedelemadó-bevallásban;”
54. §		
A Különadó tv. II. fejezete a következő 12/F. §-sal egészül ki:
„12/F. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontját a 2016. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.
(2) Amennyiben a magánszemély az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pont hatálybalépése előtt szerzett olyan jövedelmet,
amelynek e fejezet szerinti adókötelezettsége az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontja alapján megszűnt, az utóbb tartozatlanul
megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás a munkáltatót
terhelő közterheket nem érinti.
(3) Amennyiben a munkáltató az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvény hatálybalépése előtt a korábbi szabályok szerint különadó alapjául szolgáló bevételből a különadót
levonta, a magánszemély a jövedelmet juttató munkáltatónál kezdeményezi a közterhek közötti különbözet
megállapítását. A munkáltató a korábbiakban különadó-alapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok
szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg
összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés bevallási időszakára
vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással
összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.”

8. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
55. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.)
2. § 8. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:)
„h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban áll;”
56. §		
A Katv. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kisadózó vállalkozás a 4. § (4) bekezdése szerinti tevékenységből származó bevétel megszerzését követő
15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni ezen bevétel megszerzésének időpontját.”
57. §		
A Katv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Azon kisadózó vállalkozás, amely a naptári év minden hónapjára köteles az (1)–(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti
adót megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó
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rész után 40 százalékos mértékű adót fizet. Ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára
az (1)–(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás
bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának az (1)–(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adófizetési
kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.”
58. §

(1) A Katv. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„a) az 1 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző
nappal;”
(2) A Katv. 19. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„g) az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló negyedév
utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított
adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;”
(3) A Katv. 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel
egyidejűleg teljesíti. Az (1) bekezdéstől eltérően a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás adóalanyisága
a létesítő okirata közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napján kezdődik, ha vállalkozási tevékenységét
a cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt megkezdheti, az első jognyilatkozat megtételének napján, ha belföldi
illetősége az üzletvezetés helyére tekintettel keletkezik, más esetben az állami adóhatósághoz történő bejelentkezése
napjával. Amennyiben a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezését
nem elektronikus úton teljesíti, úgy az (1) bekezdés szerinti bejelentését is azonos formában teheti meg.”

59. §		
A Katv.
1.
2. § 22. pontjában az „a magánszemély” szövegrész helyébe az „az adózó” szöveg,
2.
6. §-ában a „megszűnésétől számított 24 hónapban” szövegrész helyébe a „megszűnésének évében és az azt
követő 12 hónapban” szöveg,
3.
7. § (3a) bekezdésében a „választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától” szövegrész helyébe
a „választás bejelentését követő hónaptól” szöveg,
4.
10. § (3) bekezdésében a „legalább a minimálbér minősül” szövegrész helyébe a „legalább a tételes adófizetési
kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül” szöveg,
5.
26. § (3) bekezdésében az „összeg 16 százaléka” szövegrész helyébe az „összeg 15 százaléka” szöveg
lép.

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
60. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 16. § (10) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(10) A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki
kell egészítenie (a továbbiakban: előleg-kiegészítés). Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő járulék és
az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel
egyidejűleg eleget tesz fizetési kötelezettségének.”

II. FEJEZET
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
10. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása
61. §		
Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adó alapja
a) a villamos energia mennyisége, megawattórában mérve,
b) a földgáz mennyisége, kWh-ban mérve,
c) a szén mennyisége ezer kg-ban mérve.
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(2) Az adó mértéke
a) villamos energiára megawattóránként 310,50 forint,
b) a földgázra kWh-nként 0,3038 forint,
c) a szénre ezer kg-onként 2516 forint.”

11. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény módosítása
62. §		
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: régi Jöt.) 7. §-a a következő 59. és 60. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„59. új dohánytermék-kategóriák: e törvény szerint cigarettának, szivarnak, szivarkának, fogyasztási dohánynak
vagy olyan folyadéknak, amely az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során kerül betöltésre, ideértve
az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is (a továbbiakban: töltőfolyadék) nem minősülő,
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
törvényben ekként meghatározott dohánytermékek;
60. elektronikus cigaretta: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz.”
63. §		
A régi Jöt. 24. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vámhatóság – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan személynek engedélyezi bejegyzett kereskedőként a jövedéki
termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban történő behozatalát, aki]
„f ) – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – jövedéki biztosítékot nyújt az éves szinten várhatóan beszerzésre kerülő
fa) egyéb ellenőrzött ásványolaj – kivéve a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogént – mennyiségére
az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adómértékkel számított adó,
fb) 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén mennyiségére az 52. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti
legmagasabb adómértékkel számított adó,
fc) – az fa) és fb) pontban nem említett – jövedéki termék mennyiségére számított adótartalom
egytizenketted részének megfelelő összegben.”
64. §		
A régi Jöt. 38. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A jövedéki biztosíték az esedékességkor, végrehajtható adó-, adóelőleg-, bírság-, pótléktartozás, zárjegyhiány
[73. § (5) bekezdés], adójegyhiány [98. § (2) bekezdés] és az adóraktár engedélyesét terhelő költség fedezetére
vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint, ha az adóraktár engedélyese önkéntesen nem teljesít. A követelés
érvényesítésére külön végzés nélkül a vámhatóság jogosult.”
65. §		
A régi Jöt. 48. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az adóraktár engedélyese – kivéve a dohánygyártmány-adóraktár engedélyesét – adóelőleget fizet, amennyiben
az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettsége elérte a hatmillió forintot. Az adóelőleg
mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett adó egyhatod része. Ha az adóraktár engedélyese a tárgyévet
megelőző évben nem fizetett adót, de a tárgyév első negyedévében az adó várható összege eléri a hatmillió forintot,
akkor a várható adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni. A II., III., IV. negyedévben akkor kell adóelőleget
fizetni, ha az előző negyedévi adó összege a hatmillió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi
adó egyhatod része.”
66. §		
A régi Jöt 96. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában dohánygyártmány:)
„h) a töltőfolyadék,
i) az új dohánytermék-kategóriák.”
67. §

(1) A régi Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 28 800 forint
ezer darabonként,
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b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
e) a töltőfolyadékra 55 forint milliliterenként,
f ) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
fa) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
fb) folyadékára 70 forint milliliterenként.”
(2) A régi Jöt. 97. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kiskereskedelmi eladási ár – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vámhatóság honlapján közzétett, a jövedéki
adót és az általános forgalmi adót tartalmazó kiskereskedelmi eladási ár.”
(3) A régi Jöt. 97. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adójegy nélküli dohánygyártmány esetében, ha ugyanazon termékválasztékot
a) belföldön is forgalmazzák, a vámhatóság honlapján közzétett, a jövedéki adót és az általános forgalmi adót
tartalmazó árat,
b) belföldön nem forgalmazzák, a vámhatóság honlapján közzétett, az adott dohánygyártmány típusra és kiszerelési
mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat
kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni.”
68. §		
A régi Jöt. 98. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dohánygyártmány szabad forgalomba bocsátása – ideértve az adóraktáron belüli elfogyasztását, illetve
az importált dohánygyártmány vámjogi szabadforgalomba bocsátását, ha az importáló nem adóraktárba
szállítja az importált terméket, kivéve az árumintaként harmadik országból importált vagy tagállamból behozott
dohánygyártmányt, a harmadik országból adómentesen behozható dohánygyártmányt, valamint a 99/A. § szerinti
esetet, továbbá a töltőfolyadékot, valamint az új dohánytermék-kategóriák egyszer használatos termékeit és
folyadékait – kizárólag adójeggyel ellátva megengedett. A dohánygyártmány tranzitadóraktárból olyan utas részére,
akinek végső úti célja Közösségen belül van, kizárólag adójeggyel ellátva, olyan utas részére, akinek végső úti célja
harmadik országban van, kizárólag adójegy nélkül értékesíthető.
(2) A dohánygyártmány adójegye darabonként 1500 forint értéket képvisel, amelyet arra az adójegyre kell megfizetni,
amellyel az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló nem tud elszámolni (a továbbiakban:
adójegyhiány). Az adójegyhiány megfizetésére az Art.-nak az adóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
69. §

(1) A régi Jöt. 99. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adójegy tartalmazza)
„e) annak – jogszabályban meghatározott módon történő – megjelölését, hogy a dohánygyártmány milyen
időpontban hatályba lépett (lépő) adó- és általánosforgalmiadó-mérték alapján került szabadforgalomba bocsátásra.”
(2) A régi Jöt. 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A dohánygyártmány adójegyet a Magyar Állam állíttatja elő, és a vámhatóság bocsátja – elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül benyújtott megrendelés alapján, elszámolási kötelezettség mellett és az adójegy előállítási
költségének a megfizetése ellenében – a 98. § (3) bekezdésében megjelöltek rendelkezésére.”
(3) A régi Jöt. 99. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés esetén a cigaretta, szivar, szivarka kiskereskedelmi eladási áraként
a (10) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tárgynapja és az adó-visszaigénylés vámhatósághoz történő benyújtásának
napja közötti időszakban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan a vámhatóság által a 97. § (5) bekezdés szerint
közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe.”

70. §		
A régi Jöt. 101. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiskereskedelmi értékesítés
101. § Az adójegyköteles dohánygyártmány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. évi törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) szerinti dohánytermékkiskereskedelem keretében, továbbá a Dohánytörvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi
értékesítés keretében csak az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 99. §
(7) bekezdése szerinti esetet.”
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71. §		
A régi Jöt. 110. § (5) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában kereskedelmi mennyiségűnek:)
„i) az új dohánytermék-kategóriák 800 darabot,
j) a töltőfolyadék 300 millilitert”
(meghaladó mennyisége minősül.)
72. §		
A régi Jöt. 111. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság és az adóhatóság a jövedéki szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében)
„b) ellenőrizheti, hogy a nem jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki termékek tekintetében az áfatörvény szerinti
nyugtakibocsátási kötelezettségének, illetve az e törvényben előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettségének
eleget tesz-e, a dohánygyártmányok értékesítése során a 101. §-ban meghatározott kiskereskedelmi eladási ártól
eltérő árat érvényesít-e;”
73. §		
A régi Jöt. 115. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adójegy hamisítása, a hamis, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett adójegy darabszámával és a 98. §
(2) bekezdésében meghatározott értékkel büntetendő.”
74. §		
A régi Jöt. a következő 128/P–128/R. §-sal egészül ki:
„128/P. § A jövedéki biztosíték 2017. december 31-ig a 38. § (12) bekezdésében foglaltak szerint az adójegy átvételével
keletkező adó- és általános forgalmi adó fizetési kötelezettségre is igénybe vehető.
128/Q. § (1) A 2016. december 31. napjáig szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmányokra és a kiskereskedelmi
eladási árat tartalmazó adójegyekre e törvény 2016. december 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A dohány-kiskereskedelmi ellátó részére legkésőbb 2017. március 1-jéig adható át kiskereskedelmi eladási árat
tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmány.
128/R. § A 99. § (4) bekezdését a kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyekre kell alkalmazni.”
75. §		
A régi 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 megrendelésének, alkalmazásának,
az adójeggyel való elszámolásnak, az adójegy felhasználásával, illetve az adójegykészlet egyéb változásaival
kapcsolatos napi adatszolgáltatás tartalmának, valamint a párlat adójegy beszerzésének részletes szabályait;”
76. §		
Hatályát veszti a régi Jöt.
1.
7. § 28. pontjában az „az adójeggyel megfizetett általános forgalmi adó bevallását és” szövegrész,
2.
19. § (2) bekezdésében az „– a dohánygyártmányok esetében a 98. § (6) bekezdés szerint a halasztott fizetési
kötelezettség biztosítékaként figyelembe veendő jövedéki biztosíték –” szövegrész,
3.
24. § (3) bekezdésében az „– a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szövegrész,
4.
24. § (7)–(8) bekezdése,
5.
98. § (5)–(7), (9), valamint (11) bekezdése,
6.
98. § (10) bekezdésben az „Ezen belül az adóbevallásban ki kell mutatni a bevallási időszakban adójeggyel
szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmányok után adójeggyel megfizetett vagy megfizetésre kerülő
adónak és általános forgalmi adónak az összegét.” szövegrész,
7.
99. § (3) bekezdés c) pontja, valamint (5)–(6) és (8) bekezdése,
8.
102. § (2) bekezdésében az „adójegyén szereplő” szövegrész.

12. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
77. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme
a következő 310. §-sal egészül ki:
„310. § (1) Az adóalany – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentességet 2017. naptári évre
abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása
fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege
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a) sem a 2016. naptári évben ténylegesen,
b) sem a 2017. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen
nem haladja meg a 8 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2017. naptári évre
abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el.”
78. §		
Az Áfa tv. 188. § (2) bekezdésében a „6 000 000 forintnak” szövegrész helyébe a „8 000 000 forintnak” szöveg lép.

13. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
79. §

(1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (2) bekezdés 7. pont c) alpontja a következő
szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
ellenőrzött energiatermék:)
„c) a 1507 10 10-1518 00 99, a 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti, etil-alkoholt tartozó termék, a 3824 84 00-3824
88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével –
2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,”
(2) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 11. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
energiatermék:)
„b) a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék,
a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű
termék kivételével – 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy
felhasznált termék,”
(3) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 11. pont d) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
energiatermék:)
„d) bármely olyan, az a)–c) pontban foglaltaktól eltérő
da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,
db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként
történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;”
(4) A Jöt. 3. § (3) bekezdés 8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„8. csendes bor: – a habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 10 11-2205 90 90 KN-kód szerinti
olyan termék, amelynek
a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy
a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik,
b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, feltéve, hogy
mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és a végtermékben található alkohol teljes mértékben
erjedésből származik;”
(5) A Jöt. 3. § (3) bekezdés 11. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„11. egyéb habzó erjesztett ital: – a habzóbor kivételével – a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205
10 10-2205 90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon
rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő
szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál
több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb
15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből
származik;”
(6) A Jöt. 3. § (3) bekezdés 13. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
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„13. habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék,
amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20
°C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges
alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;”
80. §		
A Jöt. 7. § (1) bekezdés k) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Adófizetési kötelezettség keletkezik)
„k) a jövedéki engedélyes kereskedőnél az üzemanyag készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és
nyilvántartás szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértéket meghaladó – különbözete
szerinti többletre.”
81. §		
A Jöt. 24. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az adóraktár engedélyese az elektronikus nyilvántartás végrehajtási rendeletben meghatározott adatait – ha
az adatokban változás következett be – a változást követő munkanapon, a 21. § (7) bekezdése szerinti összegű
biztosíték nyújtása esetén, valamint ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség, a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig, telephelyenkénti bontásban megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Több műszakos
üzemelés esetén a tárgynapon megkezdett, de a következő napra átnyúló műszak alatt történt jelentésköteles
változásra vonatkozó adatokat a műszak befejezését követő munkanapon kell megküldeni az állami adó- és
vámhatóságnak.”
82. §		
A Jöt. 28. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át kell nyújtania a jövedéki engedélyes kereskedői
tevékenységet legalább 2 éve folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak.”
83. §		
A Jöt. 29. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A jövedéki engedélyes kereskedő a beszerzéseiről és a készletében csökkenést eredményező eseményekről,
valamint a napi zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan elektronikus nyilvántartást vezet,
amelyből a tárgyhóra vonatkozóan a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú adatszolgáltatást teljesít az állami
adó- és vámhatóság részére a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.”
84. §		
A Jöt. 38. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A nyilvántartásba vett felhasználó csak a (2) bekezdés szerinti mennyiségi kereten belül végezhet beszerzést.”
85. §		
A Jöt. 67. § (1) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható)
„b) – az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kivételével – az a) pont
aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolaj importálása és exportálása, ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját felhasználását szolgálja,
c) – az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kivételével – az a) pont
aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolaj másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba a 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő
szállítása.”
86. §		
A Jöt. 74. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Zárjegyet igényelhet
a) az adóraktár engedélyese,
b) a bejegyzett kereskedő,
c) az eseti bejegyzett kereskedő,
d) az importáló,
e) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy.”
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87. §		
A Jöt. 77. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés esetén a cigaretta, szivar, szivarka kiskereskedelmi eladási áraként
a zárjegy-adatszolgáltatás 78. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tárgynapja és az adó-visszaigénylés állami adóés vámhatósághoz történő benyújtásának napja közötti időszakban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan
az állami adó- és vámhatóság által a 145. § (5) bekezdés szerint közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár
vehető figyelembe.”
88. §		
A Jöt. 78. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A zárjegyigénylőnek az átvett és tagállamba kiszállított zárjegyet az átvételtől számított három, a harmadik
országba kiszállított zárjegyet pedig az átvételtől számított hat hónapon belül fel kell helyeznie a zárjegyköteles
jövedéki termékre vagy vissza kell hoznia belföldre. Ha a zárjegy vagy a zárjeggyel ellátott zárjegyköteles jövedéki
termék ezen időszakon belül nem kerül vissza belföldre, a zárjegyet zárjegyhiányként kell a nyilvántartásban
feltüntetni.”
89. §		
A Jöt. 84. § (2) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon is intézhető]
„d) a hivatalból magánszeméllyel szemben indított és lefolytatott jövedéki ügy, kivéve, ha az ügyfél elektronikus
ügyintézést kér és egyúttal megadja az elektronikus ügyintézéshez szükséges elektronikus elérhetőségét,”
90. §		
A Jöt. 100. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén, ahol
a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot, dohánygyártmány esetén a 28 ezer
forintot nem haladja meg, a jövedéki ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot
szabhat ki és szedhet be. Ebben az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék birtokosa
a törvénysértés tényét elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati
jogáról lemond. Gyorsított eljárás esetén a (2) és (3) bekezdéstől eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint,
dohánygyártmány esetén 28 ezer forint. Ha a gyorsított eljárás feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző
az általános szabályok szerint jár el.”
91. §		
A Jöt. 101. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„101. § A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre
mérsékelhető, kiszabása mellőzhető. A mellőzés abban az esetben alkalmazható, ha a körülményekből megállapítható,
hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. A jövedéki bírság mérséklésénél
az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a szabálytalansággal érintett termék, a hamis, hamisított vagy
jogtalanul megszerzett zárjegy és hivatalos zár mennyiségét, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány
nagyságát, keletkezésének körülményeit, a jogsértő személy jogellenes magatartásának súlyát.”
92. §

(1) A Jöt. 103. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az elkobzott
a) dolog az állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával oktatási, múzeumi vagy kiképzési célra átadható,
b) energiatermék, valamint az abból vett, az állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre váró minta
ba) a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófa esetén a területileg illetékes védelmi bizottság
elnökének, I–III. fokú árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az érintett terület települési önkormányzata
polgármesterének vagy a vízügyi igazgatási szervezet területi szerve vezetőjének kérelem alapján – az állami adó- és
vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható;
bb) közül a ba) alpont szerinti átadásra nem került energiaterméket az állami adó- és vámhatóság – az állami adó- és
vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – üzemanyagként vagy fűtési, tüzelési célra
felhasználhatja;
bc) közül az értékesítésre vagy a ba) és bb) alpont szerint átadásra, felhasználásra nem került energiaterméket
a katasztrófavédelmi szerv részére oktatás, gyakorlatozás céljára a katasztrófavédelmi szerv kérelme alapján – az állami
adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható.”
(2) A Jöt. 103. § (7) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állami adó- és vámhatóság az elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését megelőzően
jogosult a lefoglalt)
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„c) energiatermék előzetes, (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti célra történő átadására, valamint a (6) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti felhasználására,”
(ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására
tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna.)
93. §		
A Jöt. 110. § (1) bekezdés f ) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az adó mértéke)
„f ) földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 28 Ft/nm3, egyébként
0,3038 Ft/kWh,”
94. §		
A Jöt. 112. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A repülőgép-üzemanyagot az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszolgáló adóraktár részének tekintendő
a) a kiszolgálást végző tartályautó,
b) – ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség – az adóraktár területén kívül található
üzemanyagtöltő pont és az azt ellátó tartályautó.”
95. §		
A Jöt. 113. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) E § szerinti adó-visszaigénylés – a 112. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően – a 3. § (2) bekezdés 20. pontja szerinti
jelölőanyagot nem tartalmazó gázolaj után érvényesíthető.”
96. §		
A Jöt. 119. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„119. § Jelölt gázolaj előállítását végző adóraktár engedélyesének a jelölés tevékenységének megkezdését az azt
megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.”
97. §		
A Jöt. 136. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktári engedélyes az állami adó- és
vámhatóságnak a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal megtett nyilatkozata alapján mentesül az adóraktári
követelmények teljesítése alól. A nyilatkozat megtételekor az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló adatok
alapján a nyilatkozattevő jogi és gazdasági függetlenségét, a 3. § (3) bekezdés 16. pont a) alpontja szerinti feltétel
teljesülését, valamint azt vizsgálja, hogy a 3. § (3) bekezdés 16. pont c) alpontja szerint a borászati üzemben tárolható
terméken túl a nyilatkozattevő tárol-e más jövedéki terméket az egyszerűsített adóraktárban. Ha a nyilatkozattevő
a tárgy borpiaci évre vonatkozóan még nem teljesített a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást, a nyilatkozatban meg
kell adni a tárgy borpiaci évben a nyilatkozattétel időpontjáig az egyszerűsített adóraktárban előállított csendes bor
mennyiségét. Ha a nyilatkozattevő a nyilatkozat megtételekor tevékenységét nem végzi három átlagolható borpiaci
éve, akkor a megkezdett borpiaci évek előállított mennyiségének átlagát kell figyelembe venni a 3. § (3) bekezdés
16. pont a) alpontja szerinti feltétel teljesülésének vizsgálatakor. A kisüzemi bortermelői szabályok alkalmazására
vonatkozó nyilatkozat alapján az állami adó- és vámhatóság – a kisüzemi bortermelői jogszabályi feltételek teljesülése
esetén – az egyszerűsített adóraktári engedélyt visszavonja. A kisüzemi bortermelőként végzett tevékenység
az adóraktári engedély visszavonásakor kezdhető meg, a tevékenységről vezetett gazdálkodói nyilvántartás
változatlan tartalommal, készletfelvétel végzése nélkül vezethető tovább.”
98. §		
A Jöt. 149. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 149. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 157. § (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1–19. §, a 20. § (1)–(4) bekezdése, a 21–79. §, a 81–147. §, a 152–156. §, 157. § (1)–(5) bekezdése, 158–172. §,
valamint a 174. § (1)–(2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.
(4) A 174. § (3) bekezdése 2017. április 2-án lép hatályba.
(5) A 173. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.
(7) A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.”
99. §		
A Jöt. 150–151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150. § (1) E törvényt – a (12) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 2017. április 1-jét követően keletkezett
adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.
(2) Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói
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engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. március
31-ét követően folytatni kívánja, 2017. február 28-áig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan
formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes,
bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs
rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását
követően, továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról,
tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról
azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. április 1-től. Az állami adó- és vámhatóság 2017. március
15-éig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki
2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adóés vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság
a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú
elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. március 29-éig 2017. április 1-i érvényesség kezdettel,
a korábbi engedély 2017. március 31-jével hatályát veszti. Az engedélyes a 2017. március 31-én hatályos jövedéki
biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki
biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. július 1-jéig végezheti tevékenységét.
(3) A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. március 10-éig nyilatkozik arról, hogy
2017. március 31-ét követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár engedélyeseként
kívánja-e folytatni. Az állami adó- és vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, illetve
a megtett nyilatkozat alapján az egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2017. március 31-ét követően tovább működő
engedélyes részére 2017. március 15-éig az e törvény rendelkezéseinek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét
elkészíti és megküldi, aki 2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek
hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti.
Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott
okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. március 29-éig 2017.
április 1-jei hatálybalépéssel, a korábbi engedély 2017. március 31-ével hatályát veszti. A tevékenységüket kisüzemi
bortermelőként tovább folytató egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében az engedély hatályvesztésére
figyelemmel a régi Jöt. 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti készletfelvételt nem kell elvégezni.
(4) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki
engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2017. március 31-ével lezárja és a jogcímkódok
átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.
(5) A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy – ideértve azon adómentes felhasználót
is, akinek tárgyidőszaka 2017. március 31-ével vagy 2017. április 1. és 2017. május 31. között jár le, de 2017. március
31-éig a régi Jöt. rendelkezései alapján új tárgyidőszak engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be – 2017. március
31-éig írásban nyilatkozik arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni. Ha tevékenységét
nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. április 15-éig benyújtja az adóraktári engedély
iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz, kérelme elbírálásáig, de legfeljebb 2017. május 31-ig folytathatja
a régi Jöt.-ben meghatározott feltételekkel tevékenységét. A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználó a régi Jöt.
alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedély hatályvesztésének
napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint vezetni rendelt nyilvántartásba
nyitó készletként átvezeti azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek az elektronikus engedély
hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély érvényességének kezdetét
megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint teljesíti.
(6) Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység
végzéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében
az állami adó- és vámhatóság 2017. március 15-éig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett
adatokat a régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus
nyilvántartásba felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság
a megküldött adattartalmat a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt
elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás
vezetésére kötelezett, a régi Jöt. szerinti nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja
és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként
átvezeti.
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(7) A régi Jöt. szerint motorfejlesztést megvalósító személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek
minősül, ha a motorfejlesztés időtartama 2017. március 31-éig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést megvalósító
személy a tevékenységről a régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának végéig tovább
vezetheti.
(8) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló 2017. június 1-jéig bocsáthat
szabadforgalomba adójeggyel ellátott dohánygyártmányt. Az adójegyek átvételére, az adójegyek alkalmazására,
az adójegyekről teljesítendő elszámolásra, a fizetési kötelezettség teljesítésére és annak csökkentésére,
az adó-visszaigénylésre, az adójegy eltávolítására, felülragasztására, az adójegyekről teljesítendő napi
adatszolgáltatásra, valamint az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítésére a 2017. március 31-én
hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni és az adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat nem kell szerepeltetni
az adóraktár e törvény szerint vezetendő nyilvántartásában.
(9) A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. június 30-áig, valamint – abban az esetben,
ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2017. március 31-ei szintet – 2017. szeptember
30-áig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, ha
bizonyítható, hogy az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének csökkentése vagy a jövedéki
biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.
(10) E § alkalmazásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás
eljárásra és függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni.
(11) A 2017. március 31-ig lejáró jövedéki biztosíték esetén a felajánlott új jövedéki biztosíték nyújtásakor az engedélyes
nyújthat a régi Jöt. szerinti biztosítékmaximumot meghaladó jövedéki biztosítékot is.
(12) A 111. § (5) bekezdése szerinti ügyletek esetében e törvény rendelkezéseit az olyan, 2017. március 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 2017. március 31-ét követő időpont.
Minden olyan elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak esetében, ahol az időszak 2017. április 1-je előtt kezdődött,
az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 2017. március 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
az adókötelezettség, adófizetési kötelezettség, adóvisszaigénylési jog megállapítására és bevallására.
(13) A régi Jöt. szerinti adófizetésre kötelezett adóalany 2017. március hónapban keletkezett adófizetési
kötelezettségének és adólevonási jogának megállapítására és bevallására, valamint az ehhez kapcsolódó
termékmérleg havi zárás, a külön nyilvántartás havi zárás, a szállítási nyilvántartás havi zárás benyújtására, továbbá
a 2017. március hónapra vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az adómentes felhasználó 2017. év első negyedéve
tekintetében elkészítendő elszámolására és adóbevallási, adófizetési kötelezettségére a 2017. március 31-én
hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(14) Dohánygyártmány zárjegy megrendelés 2017. március 1-jétől, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat adását követően
nyújtható be.
(15) A dohánygyártmányokra 2017. április 1-jét megelőzően átvett zárjegyek bejelentésköteles készletváltozásáról
2017. március 31-ig teljesítendő bejelentést a régi Jöt. 2017. március 31-én hatályban lévő rendelkezései
alapján az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatvány alkoholtermék-zárjegyek
készletváltozásának bejelentésére szolgáló lapján kell teljesíteni.
(16) A (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmaznia a régi Jöt. szerint nyilvántartásba vett személynek
is, kivéve – a (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt.
A (2) bekezdés alkalmazásában engedély alatt nyilvántartásba vételt, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell
érteni és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétel megtörténtéig, amelyet legkésőbb 2017. június 30-ig végez el
az állami adó- és vámhatóság, a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba vétel alapján folytatható a tevékenység.
(17) Ha a régi Jöt. szerinti bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkező személy tevékenységét e törvény szerinti
adóraktári engedéllyel kívánja folytatni 2017. március 31-ét követően, 2017. március 1-jétől jogosult e törvény szerinti
adóraktári engedély iránti kérelmet benyújtani. A kérelmet az állami adó- és vámhatóság e törvény alapján bírálja el.
(18) Ha a régi Jöt. szerinti jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkező személy engedélyében szereplő
telephelyre ugyanazon személy részére a (17) bekezdés szerint kiadott adóraktári engedély lép hatályba 2017. március
31-ét követően, az adóraktári engedély hatályba lépésének időpontjában az adóraktári engedély hatálybalépését
megelőzően a jövedéki engedély alapján beszerzett és adójeggyel vagy zárjeggyel ellátott, az adóraktári engedélyben
szereplő telephelyen tárolt jövedéki termékkészletet az adóraktár engedélyese az adóraktári engedély birtokában,
a szabad forgalomba bocsátott termékek forgalmazására vonatkozó szabályok szerint tárolhatja és forgalmazhatja
legkésőbb 2017. szeptember 30-ig.
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(19) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a 136. § (3) bekezdés, a kisüzemi bortermelő a 137. § (3) bekezdés szerinti
2017. augusztus 15-én esedékes adóbevallását a 2016. december 1.–2017. július 31. időszak tekintetében nyújtja be.
(20) A (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a (2)–(3) bekezdés szerinti észrevételt és a (14) bekezdés
szerinti megrendelést az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
151. § A 2017. április 1-jét megelőző időszakban előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat
kell alkalmazni.”
100. §		
A Jöt. 149. § (1) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe a „(7)” szöveg lép.”
101. §		
Hatályát veszti a Jöt. 148. § (4) bekezdése.

14. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
102. §		
Hatályát veszti a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 22. §-a.

III. FEJEZET
A HELYI ADÓZÁST ÉS A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
15. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
103. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben
folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége
nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár,
amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként – a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet
esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként – bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában
meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév
ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak
minősül.”
104. §		
A Htv. 39. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (6) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2016. október 1-jét
követően, szétválással jött létre.”
105. §		
A Htv. 40/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/B. § (1) 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 és az alvállalkozói teljesítések értéke
megállapítása során a 40/C–40/I. §-okban, az iparűzési adókötelezettség teljesítése során a 40/J–40/M. §-okban foglalt
eltéréssel alkalmazza, függetlenül attól, hogy a nettó árbevétel, az eladott áruk beszerzési értéke, az anyagköltség,
a közvetített szolgáltatások értéke, az alvállalkozói teljesítések értéke folytatódó vagy megszűnt tevékenységből
származik.
(2) Ha a vállalkozó az IFRS 11 Közös megállapodások című standard hatálya alá eső közös megállapodás alapján végzett
tevékenységének elszámolása eltér a számvitelről szóló törvény szerinti elszámolástól, akkor az e tevékenységre
vonatkozó nettó árbevételt, eladott áruk beszerzési értékét, anyagköltséget, közvetített szolgáltatások értékét,
alvállalkozói teljesítések értékét úgy határozza meg, mintha ennek a tevékenységnek a teljesítményét a számvitelről
szóló törvény szerint számolta volna el.”
106. § (1) A Htv. 40/C. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„b) a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény
összegével,”
[feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.].
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(2) A Htv. 40/C. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„h) a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó
bevétellel,”
[feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.]
(3) A Htv. 40/C. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 40/C. § (2) bekezdése a következő
l)–m) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„k) az ásványi ércek kitermeléséből származó bevétellel,
l) az IFRS 4. Biztosítási szerződések című standard szerinti biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétellel,
m) azzal az (1) bekezdés vagy az a), e) és g)–l) 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)–l) pontok szerinti bevételnövelő tételként
nem számolhat el,”
[feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.]
107. § (1) A Htv. 40/D. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„a) a kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével,”
(2) A Htv. 40/D. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„f ) a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétellel.”
(3) A Htv. 40/D. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:]
„c) a saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összegével.”
108. § (1) A Htv. 40/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény
szerződés szerinti összegével,
b) a 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés 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,
e) az olyan értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értékével, amely csak azért nem
minősül az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi árunak, mert nem a szokásos tevékenység keretében értékesítik,
f ) a kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel az IFRS-ek szerint
az áru beszerzési értékét csökkenteni kell.”
(2) A Htv. 40/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket az adóévben csökkenteni kell:
a) 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,
b) a kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel az IFRS-ek szerint
az áru beszerzési értékét növelni kell.”
109. § (1) A Htv. 40/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagköltség összegét növelni kell:
a) az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján
figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti
engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével,
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b) az anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel az IFRS-ek szerint az anyag
beszerzési értékét csökkenteni kell.”
(2) A Htv. 40/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagköltség összegét csökkenteni kell:
a) 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,
b) az anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel az IFRS-ek szerint az anyag
bekerülési értékét (a kezdeti megjelenítéskor) növelni kell.”
110. §		
A Htv. 40/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozó első olyan adóéve, amelyről 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–40/E. § 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.
(2) Ha a vállalkozó az áttérés adóévét követően olyan, az áttérés adóévét megelőző időszakra vonatkozó számviteli
hibát állapít meg, amelynek elszámolása az IFRS-ek szerint eltér a számvitelről szóló törvény szerinti elszámolástól,
akkor – az áttérési különbözet módosítása nélkül – az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával megállapítja, hogy
az eredeti helyes elszámolás mennyivel befolyásolta volna az áttérési különbözet összegét (számviteli önellenőrzési
különbözet). A vállalkozó a számviteli önellenőrzési különbözet összegével módosítja a hiba megállapításának
időpontját magában foglaló adóévben az iparűzési adó alapját.”
111. §		
A Htv. 40/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/K. § (1) Azon átmeneti adóév esetén, amelyben az iparűzési adóalap [39. §] a 40/B–40/I. § és a 40/J. §
(1) bekezdésének alkalmazásával kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának
összege, az iparűzési adó alapja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az utóbbi.
(2) Az adóhatóság a vállalkozó – az átmeneti adóévről szóló bevallás benyújtásával egyidejűleg előterjesztett – kérelme
alapján az (1) bekezdés szerinti átmeneti adóév adóalapjaként fogadja el a 40/B–40/I. § és a 40/J. § (1) bekezdés
figyelmen kívül hagyásával számított összeget, ha az kisebb, mint az (1) bekezdés szerinti adóalap.
(3) Ha az áttérés adóévében a (2) bekezdést alkalmazzák, akkor az áttérési különbözetet – a (4) bekezdésben foglalt
eltéréssel – abban az adóévben kell figyelembe venni, amelyben a vállalkozó fizetendő adóját első ízben állapítja meg
40/B–40/I. § szerint számított adóalapösszeg alapján.
(4) Az áttérési különbözetet legkésőbb a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló
adóévben, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18/C. § (18) bekezdése szerinti
jogutód nélküli megszűnéskor pedig az utolsó adóévben figyelembe kell venni. Nem kell e rendelkezést alkalmaznia
az európai részvénytársaságnak és az európai szövetkezetnek a székhelye belföldről külföldre történő áthelyezésekor
azon tevékenységére, amelyet külföldi vállalkozóként folytat. Nem kell továbbá e rendelkezést alkalmaznia a külföldi
vállalkozónak, ha a tevékenységét az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet folytatja.”
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112. §		
A Htv. 40/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az áttérés adóévében a 40/B–40/I. §-ok és a 40/J. § (1) bekezdés 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. Az adóelőleget két egyenlő
részletben kell megállapítani, bevallani és megfizetni.”
113. §		
A Htv. 41. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is
teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes
iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának
választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező
adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi
iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint
is teljesítheti.”
114. § (1) A Htv. 42. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az adó alapja a korrigált forgalmi érték, akkor az adómentesség összegét a teljes hasznos alapterület vagy
terület 1 m2-ére jutó forgalmi érték és az adó alól mentes hasznos alapterület vagy terület szorzataként kell kiszámítani.”
(2) A Htv. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A lakás korrigált forgalmi értékének megállapítása során a lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség, melléképület,
melléképületrész alapterületére jutó korrigált forgalmi értéket figyelmen kívül kell hagyni.”
115. §		
A Htv. a következő 51/C. §-sal egészül ki:
„51/C. § (1) A 39. § (10) bekezdésének az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.
évi CXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított rendelkezését a 2016. szeptember 30-át követően
kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során is alkalmazni lehet.
(2) A 39/C. § (5) bekezdésének a Mód. törvénnyel hatályon kívül helyezett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév
helyi iparűzési adójának megállapítása során nem kell alkalmazni.
(3) A 41. § (8) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóévi helyi
iparűzési adókötelezettség teljesítése során is alkalmazni lehet.
(4) Az 52. § 22. pont b) alpontjának az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvénnyel megállapított rendelkezését a 2015. és 2016. évben kezdődő adóévek helyi iparűzési adójának
megállapítása során is alkalmazni lehet.”
116. § (1) A Htv. 52. § 22. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(22. nettó árbevétel:)
„b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentve
a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal és a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékével, azzal,
hogy e beszerzési értékre tekintettel az adóalap nem csökkenthető, továbbá, ha a vásárolt követelés értékesítésekor
az eladási ár összegét egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként számolják el, akkor a vásárolt követelés könyv
szerinti értékének egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaként elszámolt összegével, és növelve az egyéb pénzügyi
szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó
fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik
a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,”
(2) A Htv. 52. §-a a következő 68–69. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„68. átmeneti adóév: az IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén az áttérés adóéve, valamint az azt követő adóév;
69. áttérési különbözet: a 40/J. § (1) bekezdés szerinti adóalap-növelő és -csökkentő tételek együttes összege (előjellel
ellátva).”
117. §		
A Htv.
1.
40/C. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a)–d) pontban említett” szövegrészek helyébe a „szerinti” szöveg,
2.
40/D. § (1) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerinti” szöveg,
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44. § (2) bekezdésében a „2017. október 1-jétől” szövegrész helyébe a „2021. január 1-jétől” szöveg,
52. § 7. pontjában a „szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni” szövegrész helyébe a „szerző felet kell
tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen
elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét” szöveg,
52. § 49. pontjában a „vagyoni értékű jog jogosítottjának tekinteni” szövegrész helyébe a „vagyoni értékű jog
jogosítottjának tekinteni, kivéve, ha a vagyoni értékű jog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság
jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét”
szöveg

lép.
118. §		
Hatályát veszti a Htv.
1.
39/C. § (5) bekezdése,
2.
40/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „ , függetlenül attól, hogy a bevétel (árbevétel) folytatódó vagy
megszűnt tevékenységből származik” szövegrész,
3.
40/C. § (3) bekezdés a) pontjában a „társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 20. pontja szerinti”
szövegrész,
4.
40/C. § (3) bekezdés d) pontja,
5.
42. § (1) és (3) bekezdése,
6.
50. §-a,
7.
51/A. §-a.

16. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
119. §		
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 17/D. § e) és f ) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Mentes az adó alól az a személygépkocsi,)
„e) amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek
segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gazdasági társaság kizárólag
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti – súlyosan fogyatékos
magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos
vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából
– az összes körülmény figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen
az említett cél érdekében történik,
f ) amelyet kizárólag az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §-a
szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag
betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi
alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek,”
120. §		
Hatályát veszti a Gjt. 21. §-a.

IV. FEJEZET
REKLÁMADÓ
17. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása
121. §		
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az adó alanya – illetőségétől függetlenül –)
„e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője (a reklámfelülettel rendelkezni jogosult személy vagy
szervezet).”
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122. §		
Az Rtv. 7/A. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami adóhatóság törli az adóalanyt az (1) bekezdés szerinti, honlapján közzétett nyilvántartásból]
„g) ha az adóalany adótartozása nettó módon számítva – a naptári hónap 1. napján – a 100 000 forintot meghaladja.”
123. §		
Hatályát veszti az Rtv.
1.
6. §-a és az azt megelőző „Kapcsolt vállalkozás adó- és adóelőlegfizetési kötelezettségének megállapítása”
alcím,
2.
11. § (4) bekezdése.

V. FEJEZET
ILLETÉKEK
18. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
124. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„h) termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő
földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
törvény szerinti földhasználat megszerzése;”
125. § (1) Az Itv. 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 23/A. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha az ingatlan tulajdonjogát megszerző vállalkozó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt
vállalkozásának nem minősülő személy részére továbbértékesíti, az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem
csökkentett – forgalmi értékének
a) 3%-a,
b) 2%-a, ha a vállalkozó vállalja azt is, hogy az ingatlan továbbértékesítését megvalósító szerződés – a vevő vagy
a lízingbevevő tulajdonszerzésével – teljesedésbe megy.
(1a) E § alkalmazásában
a) vállalkozó: az ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végző olyan
gazdálkodó szervezet, amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott,
továbbá az engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó;
b) továbbértékesítés: az ingatlan – illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított – két éven belüli eladása vagy
a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adása.”
(2) Az Itv. 23/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély alapján működő ingatlanalap ingatlanszerzése után az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem
csökkentett – forgalmi értékének 2%-a.”
(3) Az Itv. 23/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben
a) a továbbértékesítés megtörténtét
aa) az ingatlan eladása esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog-változás nem igazolja,
ab) az ingatlan pénzügyi lízingbe adása esetén a pénzügyi lízingbeadás tényének ingatlan-nyilvántartásban való
feltüntetése és a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező pénzügyi lízingszerződés nem igazolja, vagy
b) a továbbértékesítésről szóló szerződés a vagyonszerző (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalása ellenére nem ment
teljesedésbe, vagy a felek a már teljesedésbe ment, továbbértékesítésről szóló szerződést utóbb felbontják,
a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték
különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Igazoltnak kell tekinteni
a továbbértékesítést abban az esetben is, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását a tulajdoni lapon
feltüntetett széljegy tanúsítja, feltéve, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog-változás bejegyzésével,
illetve a pénzügyi lízingbeadás tényének feltüntetésével zárul.”
126. §		
Az Itv. 26. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése.”
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127. §		
Az Itv. 62. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:)
„v) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti hitelező által a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló törvény alapján indított bírósági eljárásban.”
128. §		
Az Itv. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiszabás alapján fizetendő illetékről – ideértve a mulasztási bírságot is – fizetési meghagyást (határozatot) kell
kiadni. A fizetési meghagyás tartalmazza a kiszabott illeték összegének megállapításánál figyelembe vett adatokat
és az alkalmazott jogszabályokat. Ha a vagyonszerzés az 5. § (1) bekezdés a)–b), h)–l), n)–q) és s)–t) pontja, a 16. §
(1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése vagy a 26. § (1) bekezdése alapján – ide nem értve a 16. § (1) bekezdés g) pontja,
a 17. § (1) bekezdés b) pontja, a 26. § (1) bekezdés a), f ), i), l), p), q), r) és y) pontjai szerinti illetékmentes vagyonszerzéseket
– mentes az illeték alól, az állami adóhatóság fizetési meghagyás kibocsátása helyett döntését az ügyiratra jegyzi fel.
Az állami adóhatóság ügyiratra feljegyzett döntése kizárólag az illetékmentesség alkalmazásának tényét tartalmazza.”
129. §		
Az Itv. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az illeték pótlólagos megállapításához való jog a 23/A. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti továbbértékesítés
a) meghiúsulása esetén a továbbértékesítésre nyitva álló határnap
b) teljesülése és a 23/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalás esetén
ba) a továbbértékesítésről szóló szerződés felbontásakor vagy megszüntetésekor a szerződés felbontása vagy
megszüntetése, illetve
bb) a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem elutasításáról szóló döntés jogerőre
emelkedése
naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el.”
130. §		
Az Itv. a következő 99/O. §-sal egészül ki:
„99/O. § A 17. § (1) bekezdés h) pontjának és a 26. § (1a) bekezdés e) pontjának az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépése
napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.”
131. §		
Az Itv.
1.
23/A. § (4) bekezdésében a „vállalkozó” szövegrészek helyébe a „gazdálkodó szervezet” szöveg,
2.
23/A. § (7) bekezdésében az „adott el, illetőleg nem adott a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező
pénzügyi lízingbe” szövegrész helyébe az „értékesített tovább” szöveg,
3.
23/A. § (8) bekezdésében az „eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi
lízingbe adja” szövegrész helyébe a „továbbértékesíti” szöveg,
4.
102. § (4) bekezdésében az „a vállalkozótól a 23/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott
ingatlanforgalmazó” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdés szerinti vállalkozótól a 23/A. § (1a) bekezdése
szerinti vállalkozó, a 23/A. § (2) bekezdése szerinti ingatlanalap és a 23/A. § (4) bekezdése szerinti gazdálkodó
szervezet” szöveg
lép.
132. §		
Hatályát veszti az Itv.
1.
12. § (6) bekezdése,
2.
17. § (3) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében a „legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig”
szövegrész,
3.
23/A. § (5) bekezdésében az „ , illetőleg a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi
lízingbe adásának” szövegrész,
4.
26. § (21) bekezdése,
5.
103. § – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi
CLXXXVII. törvény 49. §-ával beiktatott – (5) bekezdése.
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19. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása
133. § (1) A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 21. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„21. fizetőeszköz útján történő eladás: külföldi fizetőeszköz, vagy törvényes fizetőeszköz eladása a pénzváltási
tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján,”
(2) A Pti. 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„22. pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló kormányrendeletben meghatározott
pénzügyi szolgáltatásból eredő követelés, vagy az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint összeállító adózónál – külön e célra
szolgáló nyilvántartás alapján – az ennek megfeleltethető összeg.”
134. §		
A Pti. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés, jutalék és díjbevétel felszámítás és pénzváltási
tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti összeget a teljesítési napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.”
135. §		
A Pti. 8. §-a a következő (3)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amelynél a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány az adóévet
megelőző második adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévre vonatkozó beszámoló
mérlegfordulónapja között legalább 20 százalékkal növekedett, az adóévre fizetendő tranzakciós illeték összegét
a (4)–(7) bekezdésben meghatározottak szerint csökkentheti. Ha a pénzforgalmi szolgáltató 2014. december 31-ét
követően jogelőd nélkül jött létre, a (4)–(7) bekezdésben meghatározott csökkentést legkorábban az első adóévét
követő harmadik adóévtől kezdődően érvényesítheti, ha a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állománya
az adóévet megelőző második adóévére vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az érvényesítés adóévére
vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja között legalább 20 százalékkal növekedett.
(4) A (3) bekezdés alapján igénybe vehető csökkentés összege (továbbiakban: kedvezmény) a pénzügyi szolgáltatásból
eredő ügyfélkövetelés állomány növekedésének 0,6 százaléka.
(5) A (4) bekezdés alapján számított kedvezmény összege nem haladhatja meg az adóévre fizetendő tranzakciós
illeték összegének 80 százalékát és 300 millió forintot.
(6) A (3)–(5) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az adóév első pénzügyi tranzakciós
illetékről szóló bevallásában a (3)–(5) bekezdésben foglaltak alkalmazását bejelentse az adóhatóságnak. A bejelentés
elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának, vagy a bevallás hibája esetén a bejelentés önellenőrzés
keretében történő javításának (a bejelentés pótlásának) nincs helye.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a (3)–(5) bekezdésben foglalt kedvezményt a pénzügyi szolgáltatásból eredő
ügyfélkövetelés állomány várható növekedése alapján az adóév első napjától kezdődően a pénzügyi tranzakciós
illetékről szóló bevallásaiban, adóvisszatartás formájában érvényesítheti.
(8) A pénzforgalmi szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány növekedésének mértékét,
és a (3) bekezdésben foglalt növekedési feltétel teljesülését az adóévet követő május 31-ig állapítja meg. Amennyiben
a (7) bekezdésben foglaltak szerint számított és igénybe vett kedvezmény összege meghaladja a ténylegesen
igénybe vehető kedvezmény összegét, úgy a pénzforgalmi szolgáltató a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény
50 százalékkal növelt összegét az adóévet követő május hónap pénzügyi tranzakciós illetékről szóló bevallásában
bevallja és megfizeti.
(9) Ha a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány adóévet megelőző adóévi átlagos összegét
a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány adóévet megelőző adóévre vonatkozó beszámoló
mérlegfordulónapjára megállapított összege kiugróan meghaladja, vagy a pénzügyi szolgáltatásból eredő
ügyfélkövetelés állomány adóévet megelőző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapjára megállapított
összegét a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés állomány adóévre vonatkozó beszámoló
mérlegfordulónapjára megállapított összege kiugróan meghaladja, a (3)–(5) bekezdés szerinti kedvezmény
érvényesítése érdekében a pénzforgalmi szolgáltató köteles bizonyítani, hogy a pénzügyi szolgáltatásból eredő
ügyfélkövetelés állomány növelése során az adóévben, és az adóévet megelőző adóévben (különös tekintettel

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2735

annak utolsó negyedévére és utolsó hónapjára) magatartása nem volt ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlásnak
az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott alapelvével. A (3)–(5) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítése
érdekében a pénzforgalmi szolgáltató köteles bizonyítani, hogy a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés
állomány növelése során az adóévben és az adóévet megelőző adóévben magatartása és a kapcsolt vállalkozása vagy
kapcsolt vállalkozásai magatartása nem volt ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott alapelvével, ha az adóévben vagy az adóévet megelőző adóévben (különös tekintettel
annak utolsó negyedévére és utolsó hónapjára) kapcsolt vállalkozásával vagy kapcsolt vállalkozásaival szemben
jelentős – a (3) bekezdésben foglalt kedvezményre jogosító állománynövekmény 10 százalékát meghaladó – összegű
pénzügyi szolgáltatásból eredő követelése keletkezett.
(10) A (3)–(5) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítése érdekében a pénzügyi szolgáltatásból eredő ügyfélkövetelés
állomány növekedésének megállapításakor szükséges első (korábbi) beszámolóban szereplő, a kedvezmény
kiszámításának alapjául szolgáló adatok helyességét az állami adóhatóság a beszámoló mérlegfordulónapját követő
nyolc éven belül jogosult ellenőrizni.”
136. §		
A Pti. 8. § (1) és (2) bekezdésében a „pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult
hitelintézet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és
pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet” szöveg lép.

VI. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
20. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
137. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a) pontja a következő 9. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
Foglalkoztató:)
„9. a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékban
részesülő személy esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, valamint a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésben vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében az ellátást
megállapító honvédségi szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,”
(2) A Tbj. 4. § a) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
Foglalkoztató:)
„10. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti fejlesztési jogviszony keretében
fejlesztési foglalkoztatási díjat folyósító fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény.”
138. §		
A Tbj. 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/B. § (1) A 11. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében
is alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását igazolja, függetlenül attól, hogy a kiküldött személy
állampolgársága szerinti állammal Magyarországnak hatályos szociális biztonsági egyezménye áll fenn.
(2) A 11. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is
alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását igazolja és nem tartozik a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá.”
139. §		
A Tbj. 16. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra
jogosult személyeken túl – az, aki)
„s) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesül,”
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140. §		
A Tbj. 21. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját:)
„c) a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék (a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés,
a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi
egészségkárosodási járadék),”
141. §		
A Tbj. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eva adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében
egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a 19. § (2)–(3) bekezdés szerinti járulékokat az egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a magasabb járulékalap
adóévre szóló választásáról a tárgyév első járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A nyilatkozat
az Art. szerinti végrehajtható okiratnak minősül.”
142. § (1) A Tbj. 30/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében
az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a 19. § (3) bekezdésében meghatározott természetbeni
és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot az (1)–(2) bekezdésben meghatározott
járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról
a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére
vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban
megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól. A nyilatkozat az Art.
szerinti végrehajtható okiratnak minősül.”
(2) A Tbj. 30/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdéstől eltérően az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben
benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség
első napjától az adóévre szól és az Art. szerint végrehajtható okiratnak minősül.”
143. §		
A Tbj. 31. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot
képező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó
egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha)
„b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy
Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.”
144. §		
A Tbj. a következő 65/H. §-sal egészül ki:
„65/H. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 31. § (4) bekezdés b) pontja az Art. szerinti elévülési időn belül visszamenőlegesen alkalmazható.”
145. §		
A Tbj.
1.
5. § (2) bekezdésében a „helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője)” szövegrész
helyébe „a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők (ideértve: a polgármestert,
a főpolgármestert, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, az alpolgármestert, a főpolgármesterhelyettest, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökét, a jegyzőt, az aljegyzőt)” szöveg,
2.
16. § (1) bekezdés a) pontjában a „baleseti járadékban” szövegrész helyébe a „baleseti táppénzben, baleseti
járadékban” szöveg,
3.
16. § (3) bekezdésében az „o), u) és v) pontja esetében” szövegrész helyébe az „o), s), u) és v) pontja esetében”
szöveg,
4.
26. § (1) bekezdésében a „rehabilitációs ellátásban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs ellátásban, rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésben, rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésben, honvédelmi egészségkárosodási járadékban,” szöveg,
5.
26. § (1) bekezdésében a „munka-rehabilitációs” szövegrészek helyébe a „fejlesztési foglalkoztatási” szöveg,
6.
39. § (1) bekezdésében a „t)–v) pontjában” szövegrész helyébe az „s)–v) pontjában” szöveg,
7.
39. § (2) bekezdésében a „t)–w) pontja” szövegrész helyébe az „s)–w) pontja” szöveg,
8.
44/A. § (6) bekezdésében a „k) és s) pontjában” szövegrész helyébe a „k) pontjában” szöveg
lép.
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146. §		
Hatályát veszti a Tbj. 46. § (2) bekezdésben az „A Munka Törvénykönyve” szövegrész.

21. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása
147. §		
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban. Eho tv.) 10. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallására, megfizetésére, nyilvántartására, ellenőrzésére, a kötelezettség
megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmény megállapítására, a tartozás beszedésére, behajtására, illetőleg az ezekkel
összefüggő hatósági ügyben – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – az Szja tv. és az Art. rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
148. §		
Az Eho tv. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg állapítja meg és fizeti meg.
A tárgyévre vonatkozóan az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az állami adóhatóság
által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell
az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig
a különbözetet megfizetni, illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet
összegéről rendelkezni. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély a százalékos egészségügyi
hozzájárulást a személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási
tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig állapítja
meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó
a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg, fizeti meg és az Art. 31. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint vallja be, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról
benyújtott bevallásában vallja be és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói
osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgyévre vonatkozó bevallásában vallja be és a bevallás
benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.”
149. §		
Az Eho tv. 4. § (1) és (3) bekezdésében a „15 százaléka” szövegrész helyébe a „14 százaléka” szöveg lép.
150. §		
Hatályát veszti az Eho tv.
1.
3. § (6) bekezdése,
2.
3/A. §,
3.
4. § (4) bekezdése.

22. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása
151. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) 455. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A kifizetőt terhelő adó alapja:)
„d) a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási járadék;”
(2) Az Eat. 455. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A kifizetőt terhelő adónak nem alapja:)
„j) az a jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 11. §-a, 11/A. §-a, 11/B. §-a vagy 13. §-a alapján nem áll fenn biztosítási jogviszony, függetlenül
a kifizetés (juttatás) időpontjától.”
152. §		
Az Eat. 458. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap egészében nem állnak fenn,
akkor egy-egy naptári napra az adófizetési kötelezettség kiszámításánál egyéni vállalkozó esetében a 456. §
(1) bekezdése szerinti adóalap harmincad részét, társas vállalkozó esetében a 455. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
adóalap harmincad részét kell figyelembe venni.”
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153. §		
Az Eat. 462/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E § alkalmazásában tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást
megelőző 275 napon belül legalább 183 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény szerint álláskeresőként nyilvántartott. E szabály alkalmazása szempontjából az álláskeresőként való
nyilvántartás időtartamába a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát be kell számítani.”
154. §		
Az Eat. a következő 464/E. §-sal egészül ki:
„464/E. § A 462/D. §-ban meghatározott kedvezmény esetében a kedvezményre jogosító feltételeknek
a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének időpontjában kell fennállniuk. Amennyiben a 462/D. § (3) bekezdés
szerinti kedvezmény igénybevételére való jogosultság már a 462/D. § (2) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítése
során keletkezik, a 462/D. § (3) bekezdés szerinti kedvezmény teljes egészében érvényesíthető.”
155. § (1) Az Eat. 466. § 7. pontja a következő p) ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában
munkaviszony:)
„p) a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által a rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama,
valamint a honvédségi szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által megállapított honvédelmi
egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama.”
(2) Az Eat. 466. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában:)
„11. a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt azt az időtartamot kell érteni, amíg a tanulói,
hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.”
156. §		
Az Eat a következő 467/I. §-sal egészül ki:
„467/I. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 455. § (4) bekezdés j) pontja 2015. július 1-jétől alkalmazható.”
157. §		
Az Eat.
1.
455. § (2) bekezdés h) pontjában az „a)–f ) pont hatálya alá” szövegrész helyébe az „a)–g) pont hatálya alá”
szöveg,
2.
455. § (4) bekezdés h) pontjában a „11. §-a és 13. §-a szerint” szövegrész helyébe a „11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a
szerint” szöveg,
3.
462. § (2) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész
helyébe a „közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban”
szöveg
lép.

VII. FEJEZET
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
23. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása
158. §		
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az adóhatóság a szervezetet abban az esetben is törli a nyilvántartásból, ha a szervezet a (6) bekezdés szerinti
kiutaláshoz szükséges adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének hiánypótlásra történő felszólítás ellenére
sem tesz eleget.”
159. §		
Az Szftv. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E törvény alkalmazásában adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet
elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.”
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160. §		
Az Szftv. 6/A. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus
úton tájékoztatja az 1. § (6) bekezdése szerinti adatokról azokat a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteket,
akik elektronikus úton benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak ezen adatszolgáltatásra. A tájékoztatás
a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. A kedvezményezett az ily módon
rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő
kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő
5 évig kezelheti.”
161. §		
Az Szftv.
1.
5. § (3) bekezdés c) pontjában az „adott –,” szövegrész helyébe az „adott –, vagy” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdés e) pontjában az „az a)–d) ponttól” szövegrész helyébe az „az a)–c) ponttól” szöveg,
3.
5. § (4) bekezdésében „az a)–d) és” szövegrész helyébe az „az a)–c) és” szöveg,
4.
5/A. § (3) bekezdésében a „november 30-áig értesíti” szövegrész helyébe a „november 30-áig elektronikus úton,
ügyfélkapu hiányában postai úton értesíti” szöveg,
5.
5/A. § (5) bekezdésében a „rendelkezés teljesítéséről” szövegrész helyébe a „rendelkezés címzettjéről, és
a részére történő kiutalás teljesítéséről” szöveg,
6.
6/A. § (3) bekezdésében az „átutalás megtörtént” szövegrész helyébe az „átutalás, vagy a köztartozásra levonás
megtörtént” szöveg,
7.
6/C. § (1) bekezdésében a „kötelezettség). A” szövegrész helyébe a „kötelezettség). A kedvezményezett
a köztartozásra átvezetett összeget is feltünteti a beszámolóban. A” szöveg,
8.
7. § (10) bekezdésében a „költségként a” szövegrész helyébe a „költségként különösen a” szöveg,
9.
7. § (10) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában a „ráfordításai, valamint” szövegrész helyébe a „ráfordításai,”
szöveg
lép.
162. §		
Hatályát veszti az Szftv.
1.
5. § (3) bekezdés a) és c) pontjában az „ , adónyilatkozat” szövegrész,
2.
5. § (3) bekezdés b) pontjában a „ , vagy bevallási nyilatkozat” szövegrész,
3.
5. § (3) bekezdés d) pontja,
4.
5/A. § (5) bekezdésében a „A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás
tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap.” szövegrész,
5.
5/C. § (1) bekezdésében az „ , egyszerűsített bevallást” szövegrész,
6.
5/C. § (2) bekezdésében az „ , egyszerűsített bevallástól” szövegrész,
7.
6. § (2) bekezdésében „ , az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat” szövegrészek.
8.
7. § (10) bekezdés a) pont ac) alpontja.

24. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
163. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állami adó- és vámhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszert működtet, amelynek keretében
az adózó vagy képviselője számára az állami adó- és vámhatóság vezetője által meghatározott ügyek intézését
biztosítja. A rendszerbe történő bejelentkezéshez az adózónak vagy képviselőjének ügyfélazonosító számmal kell
rendelkeznie, az ügyintézés azonosítást követően folytatható.”
164. §		
Az Art. 6/A. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált
adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:)
„k) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.”
165. § (1) Az Art. 6/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megbízható adózó részére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott adótartozásra – kivéve a 133. §
(3) bekezdésében meghatározott tartozásokat – az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy
alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez a 133. § (1)–(2) bekezdésében foglalt
feltételek vizsgálata nélkül (a továbbiakban: automatikus fizetési könnyítés). Az eljárás illetékmentes. Az automatikus
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fizetési könnyítésről az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül határozatot hoz,
amelyet elektronikus úton kézbesít. Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 1,5 millió forintot. Amennyiben
a megbízható adózó az automatikus fizetési könnyítés feltételeinek nem felel meg, úgy kérelmét az állami adó- és
vámhatóság az általános szabályok szerint bírálja el.”
(2) Az Art. 6/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatikus fizetési könnyítés érvényét veszti,
és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adó- és vámhatóság a fennmaradó tartozásra
az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.”
166. §		
Az Art. 6/E. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe
bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:)
„h) székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen
mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.”
167. §		
Az Art. „Az adózó minősítése” alcíme a következő 6/M. §-sal egészül ki:
„6/M. § Ha a 6/C. § (2)–(4) bekezdése és a 6/I. § alapján egyidejűleg kellene alkalmazni megbízható és kockázatos
minősítésre vonatkozó szabályt is, a bírságot e rendelkezések figyelmen kívül hagyásával kell kiszabni.”
168. §		
Az Art. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a magánszemély,
akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.”
169. §		
Az Art. 16. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Az iskolaszövetkezet köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő
8 napon belül az iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. Jogutódlás esetén a (4) bekezdés
c) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”
170. § (1) Az Art. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adózó,
a) ha adókötelezettsége, adóköteles tevékenysége az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói
tevékenység, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés
(megfelelően kitöltött bejelentési űrlap) benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel az adózó teljesíti
az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét;
b) ha üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat,
a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és mellékletei benyújtásával kéri az adószám
megállapítását, amellyel az adózó teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét;
c) ha bíróság által nyilvántartandó jogi személy, vagy ilyen szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységének minősül, adószámának megállapítását a bírósághoz benyújtott kérelem és mellékletei benyújtásával kéri,
amellyel teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét;
d) ha adókötelezettsége, adóköteles bevételszerző tevékenysége nem tartozik az a)–c) pont hatálya alá, a tevékenység
megkezdését megelőzően az állami adó- és vámhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban teljesíti
bejelentkezési kötelezettségét. Ha az adózó bejelentkezési kötelezettségét – jogszabálysértő módon – a tevékenység
megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a tevékenység kezdő időpontját is köteles az állami adó- és
vámhatósághoz írásban bejelenteni.
(2) A cégbíróság, a körzetközponti jegyző, valamint bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság az erre
a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adó- és vámhatósággal azokat a 16. § (3) bekezdésében
meghatározott adatokat, amelyek a cégbejegyzés, bíróság által nyilvántartandó jogi személy nyilvántartásba vétele
során, valamint a vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak, ideértve a 16. §
(3) bekezdés j) és k) pontjában meghatározott nyilatkozat, valamint az adózó főtevékenységéről szóló nyilatkozat
adatait is. Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapításához szükséges, az adóköteles tevékenységet folytatni
kívánó adózó neve (elnevezése), címe (székhelye), cégjegyzék- vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, valamint
bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében azok bírósági nyilvántartási száma, illetve a 22. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozat alapján számítógépes rendszer útján közli a cégbírósággal, bíróság által nyilvántartandó jogi
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személy esetében a bírósággal, valamint a körzetközponti jegyzővel az adózó adóazonosító számát, illetve az ok
megjelölésével értesíti a megkereső szervet az adószám megállapításának akadályáról. Az állami adó- és vámhatóság
az adószám megállapításának megtagadásáról szóló jogerős határozat egy példányának megküldésével értesíti
a cégbíróságot, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróságot, valamint a körzetközponti jegyzőt.”
(2) Az Art. 17. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezéssel egyidejűleg, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt
adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adó- és
vámhatósághoz írásban bejelenti:]
„i) székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony
keletkezésének és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.”
(3) Az Art. 17. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az állami adó- és vámhatóság az e célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti a bíróság által
nyilvántartandó jogi személy esetében – annak adatai közlésével – az adószám megállapításáról a nyilvántartásba
vételt elrendelő bíróságot.”
171. § (1) Az Art. 22/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/D. § (1) Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezést (a továbbiakban:
automataberendezés) üzemeltető adózó köteles a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal az állami
adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:
a) az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve
befejezésének napján,
c) az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés
megszűnésének napján,
e) haladéktalanul, a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”
(2) Az Art. 22/D. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az automataberendezéseket automata felügyeleti egységgel (a továbbiakban: AFE) kell ellátni, amely önállóan
elkülöníthető zárt, elektronikus adattárolást és adatkommunikációt végez. Az AFE-ben tárolt adatokról az adózó
rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére, amely adatokat az állami adó- és
vámhatóság kizárólag az e törvény szerinti adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő kiválasztásához, törvényben
meghatározott feladatai ellátásához használhatja fel az adó megállapításához való jog elévülési idején belül.
(5) Az automataberendezések működését az állami adó- és vámhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyeli.
(6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az automataberendezés üzemeltetőjének szerződést
kell kötnie egy felügyeleti szolgáltatóval. A felügyeleti szolgáltató az adatok rögzítésének és a NAV felé történő
szolgáltatásának technikai lebonyolítását végzi az AFE automataberendezésbe történő beszerelésével, és
az automataberendezés működése során történő folyamatos működtetésével. A felügyeleti szolgáltatás minimális
tartalma hatósági ár-köteles.”
172. § (1) Az Art. 22/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően kockázati biztosítékot köteles fizetni az új kötelezett – az e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi általános
forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén – az első bejelentés
alkalmával és az első bejelentéstől számított 180. napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés
alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított 180 napon belül legalább 10 bejelentést nem tett.”
(2) Az Art. 22/E. §-a a következő (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E § alkalmazásában új kötelezett: az az adózó, aki vagy amely a tárgyévben és az azt megelőző két évben
e § szerinti bejelentést nem tett, és
a) ebben az időszakban általános forgalmi adó bevallást nem nyújtott be – ideértve az alanyi adómentességet
választó adóalanyt is, valamint ha az adózó adóbevallás helyett a 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtott
vagy nyújthatott volna be –, vagy
b) ebben az időszakban adószám felfüggesztés hatálya alatt állt.
(12) A (11) bekezdés alkalmazása során a jogelőd az (1)–(2) és (4) bekezdés alapján tett bejelentéseit is figyelembe
kell venni.”
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173. § (1) Az Art. 24/C. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot
hivatalból visszavonja és az adószámot megállapítja akkor is, ha az adószám megállapítását a (2) bekezdés a) pont
aa), ab) vagy ac) alpontja alapján tagadta meg, és az a tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó- és
vámhatóság az adózó adószámát megtagadta, igazolja, hogy az akadályhordozó adózóban vezető tisztségviselőnek,
cégvezetőnek, képviseletre jogosult tagnak nem minősült, továbbá azt, hogy
a) az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon 25 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal nem
rendelkezett, vagy
b) az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal nem
rendelkezett és minden tőle elvárhatót megtett az akadály fennállásának megszüntetésére.”
(2) Az Art. 24/C. § (13) bekezdése a 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, amellyel
szemben felmerült a (2) bekezdésben meghatározott akadály és amelyben a Magyar Állam, vagy az államot megillető
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, költségvetési szerv, állami oktatási intézmény vagy helyi önkormányzat
közvetlenül vagy közvetett módon 25 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű
befolyással rendelkezik, vagy rendelkezett a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek fennállása
időtartamának bármelyik napján, az érintett személy az adószám megállapítását megtagadó határozat, vagy az állami
adó- és vámhatóság 24/D. § (2) bekezdése szerinti felszólításának kézbesítését követő 8 napos jogvesztő határidőn
belül az adóregisztrációs eljárás megszüntetése érdekében kérelmet nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.
A kérelem alapján az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadó határozatot visszavonja, és
az adószámot megállapítja, illetve az adóregisztrációs eljárást megszünteti.”
(3) Az Art. 24/C. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az állami adó- és vámhatóság hivatalból is megállapíthatja a (6a) vagy a (13) bekezdés szerinti kimentési ok
fennállását, és mellőzheti a (2) bekezdés, illetve 24/D. § (2)–(3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását.”
174. §		
Az Art. 26/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
26/B. § (1) Azon adózó részére, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján
munkáltatói adómegállapítást nem kért, vagy az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, az állami adó- és
vámhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától az ügyfélkapu használatával egy erre a célra
létrehozott elektronikus felületen elérhetővé teszi személyi jövedelemadó bevallási tervezetét (a továbbiakban:
adóbevallási tervezet).
(2) Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget,
az adóévet követő év március 15-éig postai úton, telekommunikációs eszközön keresztül küldött rövid szöveges
üzenetben, vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés szerinti adóbevallási
tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó születési időpontját
és adóazonosító jelét is. Az elektronikus úton, vagy rövid szöveges üzenetben benyújtott kérelem nyilvántartásba
vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózó által a kérelem benyújtására választott kapcsolattartási formában
tájékoztatja az adózót. Az adózó elérhetőségére vonatkozó adatok kizárólag az adóbevallási tervezetek igényléséhez
kapcsolódóan kezelhetőek.
(3) A tevékenységét folytató személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, mezőgazdasági
őstermelő, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély részére az állami adó- és
vámhatóság adóbevallási tervezetet nem készít.
(4) Az adóbevallási tervezet tartalmazza az adóhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által az adóévben
megszerzett,
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
b) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
c) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,
d) a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályokat tartalmazó törvény hatálya alá
tartozó különadóalapot képező bevételt és annak adóját,
e) az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját
képező jövedelmet és az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulást.
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(5) Ha az adózó az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adó- és
vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év
május 20-ig az erre a célra kialakított elektronikus felületen javíthatja, kiegészítheti vagy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bevallást nyújthat be. A postai úton megküldött adóbevallási tervezet adatainak kiegészítésére,
javítására az ügyfélkapu használatával elérhető elektronikus felületen vagy az adóhatóság közreműködése nélkül
elkészített bevallás benyújtásával van lehetőség.
(6) Ha az adózó az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20. napjáig nem javítja, nem egészíti ki,
illetve bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adóbevallási tervezetben
foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított és az adózóval
közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül, kivéve, ha az adózó a 31. § (4) bekezdése szerinti bejelentést tesz.
(7) Ha az adózó az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezetet a (5) bekezdés szerint javította, kiegészítette,
vagy bevallási kötelezettségét más módon teljesítette, a javított, a kiegészített, vagy az adózó által adóhatósági
közreműködés nélkül elkészített bevallás válik az adózó személyi jövedelemadó bevallásává, ideértve azt az esetet
is, ha a bevallási határidőt követően benyújtott bevallással együtt előterjesztett igazolási kérelmet az adóhatóság
elfogadja.
(8) Ha az adózó több bevallást is benyújt, akkor az elsőként megtett bevallás (ideértve a munkáltatói adómegállapítást
is) minősül az adózó bevallásának.
(9) Az adózó az adó megfizetésére az adóévet követő év május 20-ig köteles. Az állami adó- és vámhatóságnak
a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia.
A visszaigénylésre vonatkozó adatok állami adó- és vámhatósághoz történő beérkezése a 37. § (4) bekezdés szerinti
igény beérkezésének minősül. Az állami adó- és vámhatóságot a kiutalás időpontjában fennálló, általa nyilvántartott
köztartozás tekintetében megilleti a visszatartási jog. Amennyiben az adózó a visszaigénylésre vonatkozó adatokat
a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz, a visszaigényelhető
adó nem kerül kiutalásra, azt a magánszemély külön kiutalási kérelem benyújtásával kérheti.
(10) Azon ügyfélkapuval rendelkező adózó részére, akinek visszatérítendő vagy befizetendő adója keletkezett,
azonban az adóbevallási tervezetet az adóévet követő év április 30-áig nem javítja, nem egészíti ki, illetve a bevallási
kötelezettségét más módon nem teljesítette, az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton értesítést küld
a visszatérítendő vagy befizetendő adó összegéről, valamint a róla nyilvántartott adatok esetleges ellentmondásairól.
(11) Azon ügyfélkapuval nem rendelkező adózó részére, akinek visszatérítendő vagy befizetendő adója keletkezett,
és a (2) bekezdés szerinti határidőben nem kért papíralapú bevallási tervezetet, vagy bevallási kötelezettségét más
módon nem teljesítette, az állami adó- és vámhatóság az adóévet követő év április 30-áig postai úton küld értesítést
a visszatérítendő vagy befizetendő adó összegéről, valamint a róla nyilvántartott adatok esetleges ellentmondásairól.
(12) Az adózó a bevallásnak minősülő adóbevallási tervezetet, illetve az adóbevallási tervezet alapján elkészített
bevallást az erre a célra kialakított elektronikus felületen önellenőrzéssel helyesbítheti, vagy az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be önellenőrzését.”
175. §		
Az Art. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott feltételeknek, a magánszemély az adóévet követő év január 31. napjáig
a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján
a munkáltató állapítja meg a magánszemély adóját. Amennyiben a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek
adójának megállapítását, a kiadott összesített igazoláson köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy részére
az állami adó- és vámhatóság adóbevallási tervezetet készít.”
176. §		
Az Art. 31. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Ha a belföldi illetőségű magánszemély a kifizetőtől kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
osztalékjövedelmet szerez, akkor a (2) bekezdés szerinti bevallásban és adatszolgáltatásban a magánszemély
tekintetében azonosító adatként
a) a nevét,
b) a születési dátumát, és
c) adóazonosító jelét
kell szerepeltetni.”
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177. §		
Az Art. „Adóbevallás” alcíme a következő 31/C. §-sal egészül ki:
„31/C. § (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási időszakról benyújtott általános forgalmi adó
bevallásában nyilatkozik azon személygépkocsik alvázszámáról, amelyek vonatkozásában termékimport és
Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége
keletkezett.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában személygépkocsi alatt az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti
személygépkocsit kell érteni.”
178. § (1) Az Art. 38. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról
történő átutalással köteles teljesíteni, az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő befizetések vonatkozásában
ideértve a külön jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren
keresztül átutalással történő fizetést is. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó az eljárási illeték, az állami
adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó
közteher-fizetési kötelezettség, valamint – ha végrehajtási eljárás alatt áll – a végrehajtói letéti számlára történő
befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban
meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül POS terminál útján
végrehajtott, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetéssel is teljesítheti.
(1a) A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő
átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett
adózó az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározott,
az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül átutalással, és POS terminál útján
végrehajtott, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetéssel is teljesítheti.”
(2) Az Art. 38. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Magánszemély adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – az állami adó- és
vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket
és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül internetes felületen bankkártyás (VPOS) fizetéssel is teljesítheti.”
179. §		
Az Art. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a költségvetést károsító [Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 395. §, 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 309. §, 310. §]
bűncselekmény elkövetője által teljesített, a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összegével megegyező
– a büntetés korlátlan enyhítése érdekében – megfizetett összeget.”
180. §		
Az Art. 43. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti átvezetésnek lenne helye, de az bármely okból nem lehetséges – különösen, ha az adózó
megszűnt, vagy ha az adózóval szemben nem folytatott az állami adó- és vámhatóság a büntetőeljárással érintett
adónemmel és időszakkal összefüggésben ellenőrzést, vagy ha a terhére nem tett megállapítást –, az elkülönített
számlára megfizetett összeget – a (2b) bekezdésben meghatározott eset kivételével – át kell utalni a kincstár által
vezetett külön költségvetési számlára. A kincstár számlájára átutalt összeg a központi költségvetés bevételét képezi.”
181. §		
Az Art. 52. § (7) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság)
„n) elektronikus úton havonta a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig a gazdasági
kamarák részére – a szakképzésről szóló törvény 42. § (2a) és (6) bekezdésében előírt feladatainak ellátása céljából –
hivatalból átadja a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által benyújtott bevallásban szereplő azon adatot, amely
szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett nem minősül a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetnek.”
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182. §		
Az Art. 88. §-a a következő (6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6e) A hatósági zár alkalmazása ellen az adózó, valamint az, akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés sérti,
az intézkedéstől számított 8 napon belül panasszal élhet, amelyet a felettes szerv bírál el. A panasznak az intézkedés
végrehajtására nincs halasztó hatálya.”
183. §		
Az Art. „Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása” alcíme a következő 90/A–90/B. §-sal egészül ki:
„90/A. § (1) Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítésével összefüggő kockázatok azonosítása, valamint
az azonosított kockázatok fennállásának kizárása vagy megállapítása érdekében kockázatelemzést végez.
(2) A kockázatelemzés során az adóhatóság
a) az adózó által benyújtott bevallások,
b) az adatszolgáltatások,
c) adóhatósági nyilvántartások,
d) az adózónál, jogelődjénél, kapcsolt vállalkozásainál és a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál
korábban végzett ellenőrzések és egyéb helyszíni cselekmények során szerzett tapasztalatok,
e) bíróságtól, más hatóságtól, más adózóktól származó adatok, valamint
f ) nyilvánosan elérhető adatok
összevetését és kiértékelését végzi el.
(3) Az adott évben jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok kockázatelemzése keretében az adóhatóság
a gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységével, adózói múltjával
kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat dolgozza fel és veti egybe.
(4) Ha az adóhatóság a kockázatelemzés során a rendelkezésére álló adatok alapján az adózó vonatkozásában
kockázatot tár fel, más hatóságoktól a kockázatelemzés alatt álló adózóval kapcsolatban adatokat kérhet, amelyeket
az adott adózóra vonatkozó további kockázatelemzési tevékenységéhez használhat fel. Amennyiben az adóhatóság
az adózót ellenőrzésre nem választja ki, úgy a kockázatelemzés lezárását követően az e bekezdés alapján beszerzett
adatokat haladéktalanul törli.
(5) A feltárt kockázat megszüntetése érdekében az adóhatóság
a) támogató eljárást indít, vagy
b) az adózót ellenőrzésre kiválasztja,
c) bűncselekmény megelőzése, az adott bűncselekmény felderítése, folytatásának megakadályozása érdekében
tájékoztatja a NAV nyomozó hatóságát.
90/B. § (1) Az adóhatóság a támogató eljárás keretében
a) az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve
b) kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság
szakmai támogatásával.
(2) A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak
nincs helye.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást az adóhatóság jegyzőkönyvvel zárja le. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a kockázatelemzési eljárásban feltárt hibákat, hiányosságokat, az azok orvoslása érdekében tett intézkedéseket és
a támogató eljárás eredményességét vagy eredménytelenségét.
(4) A támogató eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.”
184. §		
Az Art. a 93. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Teljességi nyilatkozat
93/A. § (1) Ha az ellenőrzés a magánszemély adózó bevallásainak utólagos vizsgálatára irányul, az állami adó- és
vámhatóság az ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül felhívja az adózót, hogy az adóalap megállapítása
szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot 15 napon
belül küldje meg az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) A határidő kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A határidő az ellenőrzés
határidejébe nem számít bele.
(3) Az adózó a nyilatkozattételt – akár egészben, akár részben – megtagadhatja. Amennyiben az adózó nem vagy
csupán részben tesz nyilatkozatot, az állami adó- és vámhatóság az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján
folytatja tovább.”
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185. §		
Az Art. 108. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg, írásban tájékoztatja az adózót a becslés alkalmazásáról
és határidő tűzésével felhívja észrevételei, bizonyítási indítványai megtételére, továbbá az 1. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján tájékoztatja arról, hogy mely tények bizonyítása szükséges a becsléssel megállapított adóalaptól
való eltéréshez.”
186. §		
Az Art. 132/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szokásos piaci ár megállapítása, a megállapítás módosítása, illetve érvényességének meghosszabbítása
tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, bírósági felülvizsgálata kérhető.”
187. §		
Az Art. 172. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 31/B. § (2a) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy
valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, számlával egy
tekintet alá eső okiratok számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb
mértékének szorzata.”
188. § (1) Az Art. 172. § (20g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20g) Az állami adó- és vámhatóság
a) a forgalmazó terhére a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a pénztárgép, taxaméter
forgalmazási engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, engedélyezettől eltérő pénztárgép, taxaméter
forgalmazása esetén 10 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki,
b) a pénztárgép, taxaméter kötelező használatával, forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos,
jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a magánszemély kötelezettet (forgalmazót,
üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő
mulasztási bírsággal sújthatja.”
(2) Az Art. 172. §-a a következő (20i) bekezdéssel egészül ki:
„(20i) Az állami adó- és vámhatóság
a) a felügyeleti szolgáltatói engedély nélküli AFE forgalmazása, a felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonását
követően az AFE továbbforgalmazása, továbbá a felügyeleti szolgáltatói engedélytől eltérő AFE forgalmazása,
felügyeleti szolgáltatói engedély nélküli szolgáltatásnyújtás, felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonását követő
szolgáltatásnyújtás esetén 10 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki a forgalmazó, illetve a szolgáltatásnyújtó
terhére,
b) az automataberendezés üzemeltetésével, az AFE forgalmazásával, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő megszegése esetén a magánszemély kötelezettet
(forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.”
189. §		
Az Art. a következő 173/B. §-sal egészül ki:
„173/B. § (1) Az állami adó- és vámhatóság hatósági felügyelet alá vonja – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével
– azt az árut, amelyet
a) a 22/E. § (1)–(2) és (4) bekezdései szerinti, a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség
ellenőrzése során, vagy
b) az egyéb helyszíni ellenőrzése során
talál, és amelynek eredetéről, beszerzésének körülményeiről,tulajdonosának kilétéről vagy a rendeltetési hely
megfelelőségéről az ellenőrzés időpontjában hitelt érdemlő igazoló irat nem áll rendelkezésre (a továbbiakban
együtt: hatósági felügyelet alá vont áru).
(2) A hatósági felügyelet az áru zár alá vételével, vagy annak az állami adó- és vámhatóság által fenntartott vagy általa
kijelölt raktárba történő elszállításával, betárolásával valósul meg.
(3) A zár alá vétel esetén az állami adó- és vámhatóság az árut megőrzésére alkalmas tárolóban vagy külön helyiségben
helyezi el, azt lezárja és lepecsételi.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott áru hatósági felügyelet alá vonásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy
példányát a helyszínen az ellenőrzésben közreműködő személynek adja át.

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2747

(5) Az állami adó- és vámhatóság a hatósági felügyelet alá vonásról végzéssel dönt, és – amennyiben a hatósági
felügyelet alá vont áru őrzése nem az állami adó- és vámhatóság által fenntartott raktárban történik – a végzést és
az ennek alapjául szolgáló jegyzőkönyvet a hatósági felügyelet alá vont áru őrzéséért felelős személlyel közli.
(6) A hatósági felügyelet alá vonás ellen az adózó, valamint az, akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés sérti,
az intézkedéstől számított 8 napon belül panasszal élhet, amelyet a felettes szerv bírál el. A panasznak az intézkedés
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(7) Ha más hatóság hatáskörébe tartozó eljárás szükségessége merül fel, akkor az állami adó- és vámhatóság
– a társhatóság eljárásához szükséges adatok megküldésével – a társhatóságot értesíti.
(8) A hatósági felügyelet alá vont áru őrzéséért, tárolásáért felelős személy köteles a hatósági felügyelet alá vont áru –
annak átadáskori minőségét és mennyiségét biztosító módon – megőrzéséről mindaddig gondoskodni, amíg az állami
adó- és vámhatóság a hatósági felügyelet alá vont áru kiadhatóságáról, értékesítéséről, vagy megsemmisítéséről dönt.
(9) Ha a hatósági felügyelet alá vont áru őrzéséért, tárolásáért felelős személy a (8) bekezdésben foglaltakat megsérti,
akkor minden olyan kárért felel, amely enélkül nem következett volna be.
(10) Az állami adó- és vámhatóság a hatósági felügyelet alá vonásról készült végzést annak keltétől számított
3 munkanapon belül hirdetményi úton közli. A hirdetményt 15 napra az állami adó- és vámhatóság internetes
honlapján közzé kell tenni. A hirdetmény tartalmazza a honlapon való közzététel napját, az eljáró szerv megnevezését,
az ügy számát, a hatósági felügyelet alá vont áru fajtáját, mennyiségét, a hatósági felügyelet alá vonás helyszínét és
időpontját, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a hatósági felügyelet alá vont árut az, aki a hatósági felügyelet alá
vont áru feletti rendelkezési jogát hitelt érdemlően bizonyítja, a közlést követő 15 napon belül a hatósági felügyelet
alá vont árut átveheti, ellenkező esetben az állami adó- és vámhatóság az árut a végrehajtásra vonatkozó szabályok
szerint értékesíti. Az e bekezdés szerinti hirdetményben foglaltakat a hirdetménynek a honlapon történő közzétételét
követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
(11) Ha a közléstől számított 15 napon belül a hatósági felügyelet alá vont áruk felett rendelkezési joggal bíró személy
e minőségét kétséget kizáróan igazolja,
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján elrendelt hatósági felügyelet esetén a hatósági felügyelet alá vonással kapcsolatos
költségek, így különösen a szállítás, rakodás, raktározás költségei, valamint – ha terhére az állami adó- és vámhatóság
a 172. § (19a) bekezdése szerinti bírságot állapított meg – a bírság, vagy
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján elrendelt hatósági felügyelet esetén az e bekezdés a) pontban említett költségek
pénzügyi teljesítését követően részére az állami adó- és vámhatóság az árut kiadja.
(12) Amennyiben a hatósági felügyelet alá vont áruk felett rendelkezési joggal bíró személy e minőségét kétséget
kizáróan a (11) bekezdésben meghatározott határidőn túl igazolja, és az árut az állami adó- és vámhatóság már
értékesítette, akkor az értékesítésből befolyt vételárnak a (11) bekezdésben meghatározott összegek levonását
követően fennmaradó része az áru felett rendelkezési joggal bíró személyt illeti.”
190. §		
Az Art. 175. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy
a) az automataberendezések üzemeltetőinek adókötelezettségeinek, az automataberendezés és az AFE
üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésének,
b) a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának,
visszatérítésének,
c) az AFE műszaki követelményeinek, üzemeltetésének és szervizelésének, az AFE által rögzített adatok állami adóés vámhatóság felé történő szolgáltatásának, a felügyeleti szolgáltatókat tanúsító független tanúsító szervezet
tevékenységének, a felügyeleti szolgáltatói szerződésnek, valamint a felügyeleti szolgáltató felelősségének,
d) a felügyeleti szolgáltatóval szemben támasztott követelményeknek, a felügyeleti szolgáltatói engedélyezési
eljárásért és az engedély módosításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetésének, a felügyeleti szolgáltató
regisztrációjának, a felügyeleti szolgáltatás minimális tartalmának, a hatósági árnak és annak alkalmazási feltételeinek
részletes szabályait rendeletben határozza meg.”
191. §		
Az Art. 175/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve
okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja – az (1) bekezdés
szerinti bejelentést követően – az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásában szerepel.”
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192. §		
Az Art. 176/G. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ezen alcím alkalmazásában hatósági ár az üzemeltető részére nyújtott, az automataberendezések adatszolgáltatását
biztosító minimális felügyeleti szolgáltatás ára.”
193. §		
„Az Art. 176/H. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági ár
a) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása
esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás esetén az e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben rögzített ár,
b) az automataberendezések adatszolgáltatását biztosító minimális felügyeleti szolgáltatás esetén az e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott legmagasabb ár.
(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.
(3) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel együtt az adópolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.”
194. §		
Az Art. a 176/H. §-t követően a következő alcímmel és a 176/I. §-sal egészül ki:

„Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezésben elhelyezett
Automata Felügyeleti Egységgel és a felügyeleti szolgáltatóval szembeni követelmények
176/I. § (1) A felügyeleti szolgáltatói tevékenység hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
(2) A felügyeleti szolgáltatói engedélyezési eljárás tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: engedélyező hatóság) jár el.
(3) A felügyeleti szolgáltatói tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges, adótitoknak
minősülő adatokról az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja az engedélyező hatóságot.
(4) Az engedélyező hatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza
a) az érvényes engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatók nevét és címét,
b) a visszavont engedélyű felügyeleti szolgáltató nevét és címét, engedélyszámát, az engedély visszavonásának
dátumát, a visszavonás okát, valamint a visszavonással érintett AFE-k megnevezését,
c) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált engedély számát és az érvénytelenné
válás időpontját,
d) a felügyeleti szolgáltató jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, valamint
az engedély engedélyszámát és átírásának időpontját.
(5) A felügyeleti szolgáltatói tevékenységre vonatkozó engedély kiadásáért, módosításáért jogszabályban
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(6) Független tanúsító szervezet igazolja, hogy a felügyeleti szolgáltató az e törvény végrehajtására kiadott rendelet
szerinti informatikai és biztonsági követelményeknek megfelel.
(7) A 22/D. § (6) bekezdése szerinti felügyeleti szolgáltatási szerződés a felügyeleti szolgáltatás nyújtásáról a felügyeleti
szolgáltató és az üzemeltető között jön létre. A felügyeleti szolgáltatási szerződés részletes szabályait az e törvény
végrehajtására kiadott rendelet tartalmazza.
(8) A felügyeleti szolgáltató a szolgáltatást szünetelteti, ha az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatónak bejelentette
az automataberendezés üzemeltetésének 30 napot meghaladó szünetelését.
(9) Az AFE jogszerű működéséért és a 22/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítéséért a felügyeleti
szolgáltató a felelős.
(10) Az automataberendezések üzemeltetésével és az AFE-val kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott kötelezettségeket – a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő ötödik naptári év
végéig – az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
(11) Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltető, a felügyeleti szolgáltató vagy más személy (10) bekezdés szerinti
ellenőrzése során talált automataberendezést, illetve AFE-t vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében
legfeljebb 15 napra bevonhatja, ha az automataberendezéssel, illetve AFE-val történő visszaélés gyanúját észleli,
és a tényállás másként nem tisztázható. A bevont automataberendezést, illetve AFE berendezést az állami adó- és
vámhatóság annak megállapítása érdekében, hogy az automataberendezés, illetve AFE megfelel az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat),
átadja az engedélyező hatóság részére.
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(12) A (11) bekezdést kell alkalmazni, ha az AFE működésének az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott hírközlő eszköz és rendszer útján történő felügyelete során az állami adó- és vámhatóság AFE-val
történő visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem tisztázható.
(13) Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az AFE az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat
és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti,
az engedélyező hatóság határozattal előírja az AFE engedélyező hatóság részére történő leadását. A leadott AFE-t
az engedélyező hatóság megsemmisíti, és erről az állami adó- és vámhatóságot értesíti.”
195. § (1) Az Art. 178. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„3. adókülönbözet: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján
kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, ide nem
értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét,”
(2) Az Art. 178. §-a a következő 25a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„25a. székhelyszolgáltató: aki az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben
történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban
meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és
a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről,”
196. §		
Az Art. 216. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„216. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi
CLXXXVI. törvénnyel megállapított 175/A. §-t, valamint 175/D. § (1), (4) és (6) bekezdését először a 2017. július 1-jén
vagy az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2016. január 1-je és 2017. június 30-a között
induló eljárásokban e törvénynek a 2015. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
197. §		
„Az Art. a következő 226. §-sal egészül ki:
„226. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.6.) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésekor jogerősen el nem
bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé
vált kötelezettségekre is kell alkalmazni 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.”
198. §		
Az Art. a következő 227. §-sal egészül ki:
„227. § Az állami adó- és vámhatóság első alkalommal 2017. első negyedévét követően minősíti az adózókat a Módtv.6.
által megállapított 6/A. § (1) bekezdés c), h) és k) pontjában meghatározott rendelkezés alapján.”
199. §		
Az Art. a következő 228. §-sal egészül ki:
„228. § A Módtv.6. által megállapított 6/D. § (1) és (4) bekezdését a 2017. január 1-jét követően keletkezett adótartozás
esetében kell alkalmazni.”
200. §		
Az Art. a következő 229. §-sal egészül ki:
„229. § (1) Az állami adó- és vámhatóság első alkalommal 2017. első negyedévét követően minősíti az adózókat
e törvénynek a Módtv.6. által megállapított 6/E § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott rendelkezés alapján.
(2) A Módtv.6. által megállapított 6/E § (1) bekezdés h) pontja alapján kockázatos adózónak akkor minősülhet
az adózó, ha az eljárást 2017. január 1-jét követően akadályozta.”
201. §		
Az Art. a következő 230. §-sal egészül ki:
„230. § (1) A 22/D. § (4)–(5) bekezdés szerinti kötelezettség 2017. június 30. napjától terheli az üzemeltetőt.
(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, 2017. június 30-tól kizárólag AFE-val ellátott automataberendezés
üzemeltethető.
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(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, 2018. január 1-ig mentesül az adózó a 22/D. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatási
kötelezettség alól, ha valamennyi felügyeleti szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az automataberendezésnek az AFE-val
való ellátási igényét nem képes teljesíteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti automataberendezés 2017. december 31-ig üzemeltethető.”
202. §		
Az Art. a következő 231. §-sal egészül ki:
„231. § A 22/E. § (3a) bekezdés – Módtv.6-tal megállapított – rendelkezéseit első alkalommal a 2017. február 15-ét
követően teljesített bejelentésekre kell alkalmazni.”
203. §		
Az Art. a következő 232. §-sal egészül ki:
„232. § A Módtv. 6. által megállapított 31/C. §-t először a 2016. december 31-ét követően kezdődő adó-megállapítási
időszakokról benyújtott bevallások tekintetében kell alkalmazni.”
204. §		
Az Art.
a)
1. számú melléklete az 5. melléklet,
b)
3. számú melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.
205. §		
Az Art.
1.
5. § (6) bekezdésében a „bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés b) pontjában” szöveg,
2.
6/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „megelőző öt évben” szövegrész helyébe a „megelőző négy évben” szöveg,
3.
6/A. § (1) bekezdés h) pontjában a „bírság összege” szövegrész helyébe a „bírság – ideértve a jövedéki bírságot
is – összege” szöveg,
4.
6/A. § (1) bekezdés i) pontjában az „alatt, és” szövegrész helyébe az „alatt,” szöveg,
5.
6/A. § (1) bekezdés j) pontjában az „adózónak.” szövegrész helyébe az „adózónak, és” szöveg,
6.
6/A. § (2) bekezdésében a „b–j pontja” szövegrész helyébe a „b–k pontja” szöveg,
7.
6/B. § (4) a „vámhatóság 30 napon” szövegrész helyébe a „vámhatóság 20 napon” szöveg,
8.
6/E. § (1) bekezdés g) pontjában a „70%-át.” szövegrész helyébe a „70%-át,” szöveg,
9.
6/L. §-ában a „számított hat hónapon” szövegrész helyébe a „számított három hónapon” szöveg,
10.
16. § (3) bekezdés b) pontjában az „üzletvezetés helyét;” szövegrész helyébe az „üzletvezetés helyét,
székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát,
e jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját;” szöveg,
11.
16. § (3) bekezdés q) pontjában, 23. § (1), (5)–(6) bekezdésében és 53. § (5) bekezdésében az „alapítvány,
egyesület” szövegrész helyébe a „bíróság által nyilvántartandó jogi személy” szöveg,
12.
16. § (5) bekezdésében az „adatokat azok” szövegrész helyébe az „adatokat – a biztosított végzettsége,
szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma
kivételével – azok” szöveg,
13.
17. § (3) bekezdés h) pontjában a „telephelyét.” szövegrész helyébe a „telephelyét,” szöveg,
14.
17. § (3a) bekezdésében az „Az alapítvány, egyesület a” szövegrész helyébe az „A bíróság által nyilvántartandó
jogi személy a” szöveg,
15.
23. § (2) bekezdésében az „az alapítvány, az egyesület” szövegrész helyébe az „a bíróság által nyilvántartandó
jogi személy” szöveg,
16.
23. § (5)–(6) bekezdésében, 53. § (5) bekezdésében, 128/A. § (5a) bekezdésében az „az alapítvány, egyesület”
szövegrész helyébe az „a bíróság által nyilvántartandó jogi személy” szöveg,
17.
24. § (3) bekezdésében a „jövedelmet, a magánszemély” szövegrész helyébe a „jövedelmet, vagy róla az állami
adó- és vámhatósághoz adatot kell szolgáltatni, a magánszemély” szöveg, a „kifizető is kérheti” szövegrész
helyébe a „kifizető, adatszolgáltató is kérheti” szöveg,
18.
24/C. § (2) bekezdésében „rendelkező tag, részvényes” szövegrész helyébe a „rendelkező tag, részvényes
(e § alkalmazásában a továbbiakban: tag, részvényes)” szöveg,
19.
24/C. § (4) bekezdésében a „számított 8 napon” szövegrész helyébe a „számított 15 napon” szöveg,
20.
24/D. § (2) bekezdésében a „számított 30 napon” szövegrész helyébe a „számított 45 napon” szöveg,
21.
26. § (3) bekezdésének c) pontjában az „állapítja meg,” szövegrész helyébe „állapítja meg.” szöveg,
22.
31. § (2) bekezdés 5. pontjában az „idő naptári napjainak számáról,” szövegrész helyébe az „idő számításának
szükségességéről,” szöveg,

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2751

31. § (4) bekezdésében az „elkészítéséhez szükséges” szövegrész helyébe az „elkészítéséhez, az adóbevallási
tervezet adatainak felülvizsgálatához szükséges” szöveg, a „benyújtani, a bevallási” szövegrész helyébe
a „benyújtani, illetve az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, a bevallási” szöveg,
43. § (2) bekezdésében a „befizetett, a büntetőeljárás során hozott jogerős határozat alapján előírt összeget”
szövegrész helyébe a „befizetett összeget” szöveg, az „adózó fizetési számlájára” szövegrész helyébe az „adózó
adószámlájára” szöveg,
52. § (7) bekezdés m) pontjában az „érdekében.” szövegrész helyébe az „érdekében,” szöveg,
91/B. § (1) bekezdésében „a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózót” szövegrész helyébe
„az adózót” szöveg,
91/B. § (2) bekezdés c) pontjában „a havi” szövegrész helyébe „vállalkozási tevékenységet nem folytató
magánszemélyek esetében a havi” szöveg,
108. § (2) bekezdésében a „bizonyítja, hogy” szövegrész helyébe a „bizonyítja és legkésőbb az ellenőrzés
befejezésekor készített jegyzőkönyvben számot ad arról, hogy” szöveg,
124. § (5) bekezdésében a „történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon”
szövegrész helyébe a „történő elhelyezésről szóló második értesítést követő ötödik munkanapon” szöveg,
132. § (7) bekezdés a) pontjában az „(1)–(5a) és” szövegrész helyébe az „(1)–(5b) és” szöveg,
172/A. §-ában a „bejelentés, valamint” szövegrész helyébe a „bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának,
vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint” szöveg,
175. § (9) bekezdésében az „időpontjától az” szövegrész helyébe az „időpontjától, továbbá a kiegészítő
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az” szöveg,
176/I. § (2) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe
az „a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg;
1. számú melléklet I/B/2. pontjának d) alpontjában az „utolsó hónapjának 20. napjáig” szövegrész helyébe
az „utolsó hónapja 20. napjáig” szöveg,
2. számú melléklet I/3./A. pont b) alpontjában az „I/B/2./c) pontja” szövegrész helyébe az „I/B/2./d) pontja”
szöveg,
2. számú melléklet II/A./2. pont c) alpontjában a „társasági adóelőlegnek” szövegrész helyébe a „társasági
adóelőlegének” szöveg,
6. számú melléklet 2. b) pontjában és 4. b) pontjában a „társasági adóelőlegnek” szövegrész helyébe a „társasági
adóelőlegének” szöveg

lép.
206. §		
Hatályát veszti az Art.
1.
6/D. § (2) és (3) bekezdése,
2.
22/D. § (2) és (3) bekezdése,
3.
26. § (3) bekezdés d) pontja,
4.
„Bevallási nyilatkozat” alcíme,
5.
90. § (6) bekezdése,
6.
174/A. § (1) bekezdésében az „és közzétételére”, „ , illetve a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés
teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését”, valamint „ , illetve közzétételi” szövegrészek,
7.
175. § (13) bekezdés h) pontjában az „egyes” szövegrész,
8.
175/D. § (3) bekezdésében az „– ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének
és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárást –” szövegrész,
9.
175/E. § (1) bekezdése,
10.
189. § (4) bekezdése.

25. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása
207. §		
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 4. § (3) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(E törvény II. fejezete alkalmazásában)
„18. központi adattár: az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 21. cikk (5) bekezdése alapján és ezen irányelv
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26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban az Európai Bizottság által létrehozott, a határokon átnyúló
feltételes adómegállapításra és szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatokkal kapcsolatos információk
rögzítésére szolgáló központi adatbázis.”
208. §		
Az Aktv. 4. § (6) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az V/B. Fejezet alkalmazásában)
„2. automatikus információcsere:
a) az Európai Unió más tagállamában (a továbbiakban: tagállam) vagy a Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos információk
automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodást kihirdető törvény (a továbbiakban:
Megállapodást kihirdető törvény) 1. mellékletében felsorolt államban (a továbbiakban: más állam), valamint
b) az Európai Unióval az 1. melléklet I. pontjában meghatározott adatok automatikus cseréjéről szóló, az V/B. fejezet
szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő hatályos megállapodással rendelkező joghatóság területén
illetőséggel rendelkező személyre vonatkozó, előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, előre
meghatározott időszakonként történő rendszeres közlése e személy illetősége szerinti állam hatáskörrel rendelkező
hatóságával;”
209. §		
Az Aktv. 7. alcíme a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § (1) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében a 2017. január 1-je után
kiadott, módosított vagy meghosszabbított feltételes adómegállapításra, valamint szokásos piaci ár megállapítására
vonatkozó határozatoknak a (4) bekezdésben meghatározott adatait a határozatok kiadása, módosítása vagy
meghosszabbítása napjának naptári félévét követő három hónapon belül közli a többi tagállam hatáskörrel
rendelkező hatóságával.
(2) Az (1) bekezdés feltételes adómegállapítás esetében a következő feltételek együttes fennállása, illetve a szokásos
piaci ármegállapítás vonatkozásában az a) és d) pontok együttes fennállása esetében nem alkalmazandó, ha:
a) a határozattal érintett ügyletben vagy ügyletsorozatban részes összes fél kizárólag belföldön rendelkezik adóügyi
illetőséggel,
b) a határozattal érintett ügyletben vagy ügyletsorozatban részes felek egyike sem folytat más állambeli állandó
telephelyen olyan tevékenységet, amelynek a határozattal érintett ügylet vagy ügyletsorozat egészét vagy részét
képezi,
c) a határozat nem egy személy más állambeli állandó telephelyén folytatott tevékenységéhez kapcsolódó
intézkedéseire vonatkozik, és
d) a határozattal érintett ügylet vagy ügyletsorozat nem fejt ki határokon átnyúló hatást.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi esetekre nem terjed ki:
a) ha a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozat érvényessége olyan harmadik országokkal kötött kétvagy többoldalú megállapodástól függ, amelyet harmadik országok részére történő adatszolgáltatást tiltó nemzetközi
adóegyezmény alapján kötöttek. Ebben az esetben a spontán információcsere 19. §-ban foglalt szabályai az irányadók,
feltéve, hogy a nemzetközi adóegyezmény szabályai az információátadást lehetővé teszik és a harmadik ország
hatáskörrel rendelkező hatósága az információ átadásához hozzájárul. Ha a nemzetközi adóegyezmény szabályai
az információátadást nem teszik lehetővé, vagy a harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága az információ
átadásához nem járul hozzá, az információcserére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló adózói kérelemnek
a (4) bekezdésben meghatározott adatai alapján kerül sor.
b) ha a határozat kizárólag természetes személy adókötelezettségének vagy annak hiányának megállapítására irányul.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett információk a következők:
1. az adózó (kérelmező), illetve az adózói csoport (kérelmezői csoport) neve;
2. a határozatnak a kérelemmel érintett gazdasági tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat általános jellegű leírását
tartalmazó összefoglalása, amely nem eredményezheti üzleti, ipari, szakmai titok, kereskedelmi folyamat, vagy
a magyar jogrendbe ütköző információ felfedését;
3. a határozat kiadásának, módosításának vagy meghosszabbításának időpontja;
4. a határozat érvényességi idejének kezdő időpontja (ha a határozat azt tartalmazza);
5. a határozat érvényességi idejének lejárati időpontja (ha a határozat azt tartalmazza);
6. a határozat típusa;
7. a határozat tárgyát képező ügylet értéke (ha a határozat tartalmazza);
8. a szokásos piaci ár képzésére vagy a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó feltételek ismertetése;
9. a szokásos piaci ár képzésére vagy a szokásos piaci ár megállapítására alkalmazott módszer ismertetése;
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10. annak a tagállamnak a megnevezése, amelyet a határozat rendelkezései érinthetnek (feltéve, ha ilyen van);
11. a természetes személy kivételével annak a más tagállambeli személynek, illetve e személyhez kapcsolható
tagállam megnevezése, amelyet a határozat rendelkezései érinthetnek (feltéve, ha ilyenek vannak);
12. annak megjelölése, hogy a más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága részére nyújtott adatszolgáltatás
a határozat rendelkezésein, vagy a szokásos piaci ár megállapítására irányuló adózói kérelem adatain alapul.
(5) Ha az automatikus információcsere keretében beérkező információ a magyar hatáskörrel rendelkező hatóságnak
a (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott érintettségét jelzi, a központi adattár működésének megkezdéséig
a magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az információ beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb
a beérkezésétől számított hét munkanapon belül – lehetőség szerint elektronikus úton – visszaigazolja az információk
kézhezvételét az információkat közlő tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.
(6) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az automatikus információcsere keretében beérkezett információkkal
összefüggésben a 18. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – különösen a határozatok teljes szövegére
vonatkozóan – a tagállami hatáskörrel rendelkező hatóságoktól további információkat kérhet.
(7) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az (1) bekezdésben meghatározott automatikus információcserét a 16. §
(5) bekezdésében meghatározott formátumnak megfelelően végzi.
(8) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az (1) bekezdésben meghatározott automatikus információcsere tárgyát
képező adatokat az Európai Bizottság által az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 26. cikk (2) bekezdése szerinti
eljárásnak megfelelően meghatározott nyelvhasználati szabályok szerint továbbítja. E nyelvhasználati szabályok
hiányában a 16. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók.”
210. §		
Az Aktv. 20. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A magyar központi kapcsolattartó iroda)
„d) a 19/B. § és a 45/D. § szerinti adatszolgáltatást a 19/B. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal
– a 19/B. § (4) bekezdés 1., 2., 8. és 11. pontjában foglaltak kivételével – az Európai Bizottság részére is teljesíti.”
211. §		
Az Aktv. a 43/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét a 2017. adóévre és az azt
követő adóévekre vonatkozóan a FATCA Megállapodás 2. cikk 2. pont a) alpont(1)–(7) bekezdésben meghatározott
adattartalommal teljesíti.”
212. §		
Az Aktv. 43/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami adóhatóság automatikus információcsere keretében, a 2016. január 1-jétől kezdődő adatszolgáltatás
alapjául szolgáló időszakokat illetően, az adóévet követő év szeptember 30-ig közli az Európai Unió tagállama,
más állam vagy az Európai Unióval az 1. melléklet I. pontjában meghatározott adatok automatikus cseréjéről
szóló, az V/B. fejezet szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő megállapodással rendelkező joghatóság
hatáskörrel rendelkező hatóságával a Jelentendő Pénzügyi Számlákra vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott
információkat. Más állam, illetve az Európai Unióval az 1. melléklet I. pontjában meghatározott adatok automatikus
cseréjéről szóló, az V/B. fejezet szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő megállapodással rendelkező
joghatóság tekintetében e bekezdés szerinti első információközlésre kizárólag azon adatszolgáltatás alapjául szolgáló
időszak adatai vonatkozásában kerülhet sor, amely időszak bármely napján a Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos
információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás vagy az Európai
Unió e bekezdésben említett megállapodása hatályba lép. Az állami adóhatóság az e bekezdés szabályai szerint nem
továbbítható adatokat az információközlés adóévének utolsó napjáig törli a nyilvántartásából.”
213. §		
Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/D–E. §-sal egészül ki:
„45/D. § (1) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében, 2017. december 31-ig
közli a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a 2012. január 1-je és 2017. január 1-je között kiadott,
módosított vagy meghosszabbított feltételes adómegállapításra, vagy szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó
határozatoknak a 19/B. § (4) bekezdésében meghatározott adatait. A 19/B. § (2)–(3) bekezdését az e bekezdés szerinti
információcsere esetében is alkalmazni kell.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott más tagállamba irányuló adatszolgáltatási kötelezettség a 2012. január 1-e és
2013. december 31-e között kiadott, módosított vagy meghosszabbított határozatokra csak abban az esetben terjed
ki, ha e határozatok alkalmazhatósága 2014. január 1-jén fennállt.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem áll fenn – a főként pénzügyi vagy befektetési tevékenységet
folytató adózó (kérelmező) vagy adózói csoport (kérelmezői csoport) kivételével –, ha a 2016. április 1-je előtt
kiadott, módosított, vagy meghosszabbított határozatot olyan adózó (kérelmező) vagy adózói csoport (kérelmezői
csoport) részére adták ki, amelynek a határozat kiadását, módosítását, vagy meghosszabbítását megelőző adóévben
a csoportszintű nettó árbevétele nem éri el a 40 millió EUR-t, illetve ennek forintban vagy külföldi fizetési eszközben
(devizában) kifejezett értékét.
45/E. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 43/I. § (2) bekezdés 2–3. és 5. pontját, valamint az 1. melléklet I.A.1.b), I.A.2. és
I.A.4. pontját a 2016. adóévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre is alkalmazni kell.”
214. §		
Az Aktv. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 4. § (3) bekezdés 12a. és 18. pontja, a 15. § (7)–(10) bekezdése, 16. § (4)–(5) bekezdése, a 19/B. §, a 20. §
(3) bekezdése, valamint a 45/D. § az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területére vonatkozó
kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. december 8-i 2015/2376/EU
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
215. §		
Az Aktv. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
216. §		
Az Aktv.
1.
4. § (2) bekezdés 4. pontjában az „adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelős miniszter vagy a Kormány által kijelölt hatóság” szöveg,
2.
15. § (7) bekezdésében a „más tagállama részére.” szövegrész helyébe a „más tagállama részére. A központi
kapcsolattartó iroda által így továbbított információ adótitoknak minősül.” szöveg,
3.
15. § (8) bekezdésében a „2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 23. cikk (6) bekezdése szerint”
szövegrész helyébe a „2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 23 cikk szerint” szöveg,
4.
15. § (9) bekezdésében a „vagy szolgáltatott információt kizárólag a CCN-hálózat” szövegrész helyébe a „vagy
szolgáltatott információt kizárólag a központi adattár és a CCN-hálózat” szöveg,
5.
19. § (3) bekezdésében az „előzetes megkeresés nélküli” szövegrész helyébe a „spontán” szöveg,
6.
43/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „adóévre és az azt követő adóévekre vonatkozóan” szövegrész helyébe az „
adóévre vonatkozóan” szöveg,
7.
43/I. § (2) bekezdés 1. pontjában a „születési helye, ideje;” szövegrész helyébe a „születési helye, ideje, Passzív
Nem Pénzügyi Jogalany esetében e jogalanyiság ténye;” szöveg,
8.
43/I. § (2) bekezdés 2. pontjában a „születési helye és ideje;” szövegrész helyébe a „születési helye és ideje,
továbbá – amennyiben ez az információ rendelkezésre áll – az Ellenőrzést gyakorló személy típusa;” szöveg,
9.
43/I. § (2) bekezdés 3. pontjában a „Számla száma (vagy annak megfelelő egyéb azonosító)” szövegrész helyébe
a „Számla száma (vagy annak megfelelő egyéb azonosító), valamint a számlaszám (vagy azonosító) típusa;”
szöveg,
10.
43/I. § (2) bekezdés 5. pontjában „az adóév folyamán lezárták, akkor a lezárás időpontját megelőző nap és
az ebben az időpontban fennálló egyenleg vagy érték;” szövegrésze helyébe az „az adóév folyamán lezárták,
a lezárás ténye.” szöveg,
11.
43/M. §-ában a „ha az adózó 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt” szövegrész
helyébe a „ha az adózó 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt, vagy 2015. február 6.
után olyan jószágra veszi igénybe, amelyre 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt”
szöveg,
12.
az 1. melléklet I.A.1.a) pontjában a „születési helye és ideje;” szövegrész helyébe a „születési helye és ideje,
Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetében e jogalanyiság ténye;” szöveg,
13.
az 1. melléklet I.A.1.b) pontjában a „születési helye és ideje;” szövegrész helyébe a „születési helye és ideje,
továbbá – amennyiben ez az információ rendelkezésre áll – az Ellenőrzést gyakorló személy típusa;” szöveg,
14.
az 1. melléklet I.A.2. pontjában a „Jelentő Pénzügyi Számla” szövegrész helyébe a „Jelentendő Pénzügyi Számla”
szöveg,
15.
az 1. melléklet I.A.2. pontjában az „azzal egyenértékű azonosító);” szövegrész helyébe az „azzal egyenértékű
azonosító), valamint a számlaszám (vagy azonosító) típusa;” szöveg,
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az 1. melléklet I.A.4. pontjában az „illetve ha a számlát évközben lezárták, a számla lezárását megelőző napon;”
szövegrész helyébe az „illetve ha a számlát évközben lezárták, a számla lezárásának ténye;” szöveg,
az 1. melléklet III.C.5. b) pontjában a „Jelentő Számláknak kell tekintetni” szövegrész helyébe a „Jelentendő
Számlának kell tekinteni” szöveg,
az 1. melléklet III.C.5. c) pontjában a „bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy a számla nem dokumentált
számla.” szövegrész helyébe a „bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy a számla Nem dokumentált Pénzügyi
Számla.” szöveg,
az 1. melléklet V.D. pontjában a „számla tulajdonosa egy vagy több Jelentendő személy” szövegrész helyébe
a „számla tulajdonosa egy vagy több Jelentendő Személy” szöveg, valamint az „egy vagy több, Jelentendő
személynek minősülő,” szövegrész helyébe az „egy vagy több, Jelentendő Személynek minősülő,” szöveg,
az 1. melléklet V.D.1. pontjában az „Annak megállapítására, hogy” szövegrész helyébe az „Annak megállapítása,
hogy” szöveg,
az 1. melléklet V.D.2. pontjában a „Passzív Nem Pénzügyi Jogalany” szövegrész helyébe a „Passzív Nem Pénzügyi
Jogalany-e:” szöveg,
az 1. melléklet VI.2. b) pontjában az „a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény támaszkodhat a pénzmosás”
szövegrész helyébe az „a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény a pénzmosás” szöveg,
az 1. melléklet VII.B.1. pontjában a „biztosítási szerződés” szövegrész helyébe a „Biztosítási Szerződés” szöveg,
valamint az „okkal feltételezheti, hogy” szövegrész helyébe az „okkal feltételezi, hogy” szöveg,
az 1. melléklet VIII.A.3. pontjában a „Letétkezelő intézmény” szövegrész helyébe a „Letétkezelő Intézmény”
szöveg,
az 1. melléklet VIII.A.6.1. pontjában a „rövidebb időszak alatt keletkező teljes bruttó bevételének” szövegrész
helyébe a „rövidebb időszak alatt keletkező bruttó bevételének” szöveg,
az 1. melléklet VIII.A.6.2. pontjában a „Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD)” szövegrész helyébe
a „Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)” szöveg,
az 1. melléklet VIII.A.7. pontjában a „Biztosítási szerződésben” szövegrész helyébe a „Biztosítási Szerződésben”
szöveg,
az 1. melléklet VIII.B.2. a) pontjában a „minden olyan személy, ügynökség, hivatal, iroda,” szövegrész helyébe
a „minden olyan személy, szervezet, hivatal, iroda” szöveg,
az 1. melléklet VIII.B.5. cd) pontjában az „évente nem haladhatja meg az 50 000 USD-nak” szövegrész helyébe
az „évente nem haladja meg az 50 000 USD-nak” szöveg,
az 1. melléklet VIII.C.17. a) pont ac) alpontjában az „a magyar állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe
az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
az 1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont eba) alpontjában az „az ingatlan vagy vagyontárgy” szövegrész
helyébe az „az ingatlan vagy személyes vagyontárgy” szöveg,
az 1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont ebb) alpontjában az „az ingatlan vagy vagyontárgy” szövegrész
helyébe az „az ingatlan vagy személyes vagyontárgy” szöveg,
az 1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont ebc) alpontjában az „az ingatlan vagy vagyontárgy” szövegrész
helyébe az „az ingatlan vagy személyes vagyontárgy” szöveg,
az 1. melléklet VIII.D.5. pontjában a „Bizalmi vagyonkezelés” szövegrész helyébe a „Bizalmi vagyonkezelési
szerződés” szöveg,
az 1. melléklet VIII.D.5. pontjában az „Ellenőrzést gyakorló személy fogalmát a Pénzügyi Akció Munkacsoport”
szövegrész helyébe az „Ellenőrzést gyakorló személy fogalmát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) Pénzügyi Akció Munkacsoport” szöveg,
a 2. melléklet 5. pontjában a „tényleges irányításának a helye” szövegrész helyébe a „tényleges üzletvezetésének
helye” szöveg,
a 2. melléklet 6. pontjában az „állítása” szövegrész helyébe a „nyilatkozata” szöveg

26. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló
2015. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépésének elmaradásáról
217. §		
Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló
2015. évi CLXXXVII. törvény 13. §-a.
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27. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
módosításáról, illetve hatálybalépésének elmaradásáról
218. §		
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
1.
28. § (6) bekezdésének a Katv. 2. § 23. pontját megállapító rendelkezése az „a 2016. év nyitó” szövegrész helyett
az „a 2017. év nyitó” szöveggel;
2.
32. §-ának a Katv. 20. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése a „negatív, ezzel az összeggel az adózó
a következő adóévekben – a (7) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve – csökkentheti a (3)–(5) bekezdés
szerint megállapított pozitív egyenleget a kisvállalati adó alapja meghatározásakor, feltéve, hogy
a (3)–(5) bekezdés szerint” szövegrész helyett a „negatív, ez az összeg a következő adóévekben
– a (7) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve – csökkenti a (3)–(5) bekezdés szerint megállapított pozitív
egyenleget a kisvállalati adó alapja meghatározásakor, feltéve, hogy a (3)–(5) bekezdés szerint” szöveggel;
3.
32. §-ában a Katv. 20. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése az „adóévi kifizetések összegével az adózó
döntése szerint, az (1) bekezdéstől függetlenül, teljes mértékben csökkentheti a tárgyév és a következő
adóévek adóalapját – függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e
az adóévben –, legfeljebb az elhatárolt veszteségnek a (3)–(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel
növelt összegéig. Az adózó” szövegrész helyett az „adóévi kifizetések összegéig, a korábbi évek elhatárolt
veszteségének a (3)–(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összege, az (1) bekezdéstől
függetlenül, a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkenti a tárgyév és a következő adóévek adóalapját –
függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. Az adózó”
szöveggel;
4.
33. §-ának a Katv. 23. § (2) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezése a „20. § (2) bekezdése szerint
meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után
érvényesíthető kedvezménnyel, és” szövegrész helyett a „20. § (2) bekezdése szerint meghatározott személyi
jellegű kifizetések összege, és” szöveggel;
5.
34 § (2) bekezdésének a Katv. 28. § (4b) bekezdését megállapító rendelkezése az „alanya – a keletkezést követő
5 adóéven belül – elhatárolt veszteségként” szövegrész helyett az „alanya – a visszatérést követő 5 adóéven
belül – elhatárolt veszteségként” szöveggel;
6.
55. §-ában a Tao. törvény 30/D. §-át megállapító rendelkezése a „7. § (26), (27) és (28) bekezdése” szövegrész
helyett a „7. § (26)–(29) bekezdése” szöveggel;
7.
106. § (2) bekezdésének a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban:
Neta tv.) 1. § 22. pontját megállapító rendelkezése az „a jövedéki adóról szóló törvény” szövegrész helyett
az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló – 2016. december 31-én
hatályos – 2003. évi CXXVII. törvény” szöveggel;
8.
107. § (2) bekezdésének a Neta tv. 2. § i) pontját megállapító rendelkezése az „a Jöt. 133. § (1) bekezdés
e)–i) pontja” szövegrész helyett az „a Jöt. 68. § (1) bekezdése” szöveggel;
9.
133. §-ában a Tbj. 56/K. § (1) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezés az „ami alapján a magyarországi
munkavégzése” szövegrész helyett az „ami alapján a munkavállaló magyarországi munkavégzése” szöveggel
10.
6. mellékletben foglalt táblázat 52. sorában a „húsa, frissen,” szövegrész helyett a „húsa, vágási mellékterméke
és belsősége frissen,” szöveggel
11.
6. mellékletben foglalt táblázat 52. sorában a „0207-ből” szövegrész helyett a „0207” szöveggel
lép hatályba.
219. §		
Nem lép hatályba a Módtv.
1.
9. § (3) bekezdése,
2.
27. § (2) bekezdés 3. pontja,
3.
41. § (3), (6)–(8), (12) bekezdése,
4.
84. §-a,
5.
92. § 7. pontja,
6.
93. § (2) bekezdés 3. és 5. pontja,
7.
98. §-a,
8.
122. § 3. pontja,
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156. § (2) bekezdése,
1. melléklet 7. pontja,
5. melléklet 1. pontja.

VIII. FEJEZET
VÁMIGAZGATÁS
28. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2007. évi XLVIII. törvény módosítása
220. §		
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:
Készpénztörvény) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a vámhatóság
a készpénzt határozattal foglalja le.”
221. §		
A Készpénztörvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a Rendelet 3. cikke szerint közölt vagy a 3. § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adat
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utal, a vámhatóság köteles azt haladéktalanul a pénzügyi információs
egységként működő hatóságnak továbbítani és a hatóság visszajelzéséig az adat alapjául szolgáló készpénz teljes
összegét visszatartani.”
222. §		
A Készpénztörvény a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) A bírság megfizetésére kötelezett személy (a továbbiakban: kötelezett személy) a bírság mérséklése
érdekében, a bírságot tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül méltányossági kérelemmel
élhet. A kérelmet a bírságot kiszabó vámhatóságnál kell benyújtani.
(2) A kérelemben ismertetni kell minden olyan tényt, adatot, okiratot, amely a be nem jelentett készpénz eredetét
hitelt érdemlően igazolja. Hitelt érdemlő igazolásnak számít különösen
a) közokirat, vagy
b) teljes bizonyító erejű magánokirat.
(3) A magyar nyelvet nem ismerő kötelezett személy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései szerint kérheti a kérelmében ismertetett tény,
adat, okirat vámhatóság általi elbírálását.
(4) Amennyiben a vámhatóság a kérelemnek helyt ad a kiszabott bírságösszeget 50%-al csökkenti és a kötelezett
személy részére történő visszafizetéséről határozattal dönt. A visszafizetést a vámhatóság a bírság megfizetésének
biztosítására ideiglenes biztosítási intézkedésként visszatartott készpénz esetén készpénzben, az 5/A. § (1) bekezdése
alapján a helyszínen forintban megfizetett bírság esetén átutalással, a kötelezett személy által a kérelemben megjelölt
fizetési számlára teljesíti. A tranzakció illetéke a kötelezett személyt terheli.
(5) A bírság visszafizetése nem keletkeztet kamatfizetést, valamint az átváltásból és időmúlásból eredő
árfolyamveszteség nem keletkeztet fizetési kötelezettséget a vámhatóság részéről.”
223. §		
„A Készpénztörvény 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
3/A. §-át, 4. § (3) bekezdését és az 5/B. §-át a törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
224. §		
A Készpénztörvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az Európai Unió területére
belépő vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtását, annak részletes szabályait, a lefoglalt, visszatartott,
és ideiglenes biztosítási intézkedésként visszatartott készpénz kezelésére, letétbe helyezésére és őrzésére vonatkozó
részletes szabályokat, a bírság kiszabására vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint a kiszabott bírság
bevételezésének rendjét.”
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225. §		
A Készpénztörvény 5/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „összeg 40%-ának,” szövegrész helyébe az „összeg 30%-ának,”
szöveg lép.

29. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
226. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 6. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami adó- és vámhatóság vezetője feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult.”
227. §		
A NAV tv. 15. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A NAV személyi állománya)
„e) tisztjelöltekből”
(áll.)
228. §		
A NAV tv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazása során a Hszt. 2. § 1–4., 6–8., 11–16., 18–21., 23–25., 28., 30–31. pontja, 4–12. §-a, 13. §
(3)–(7) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, 17. § (2) és (5) bekezdése, 31. § (2)–(3) bekezdése, 33. § (7) bekezdése,
38. § (8) bekezdése, 40. §-a, 45. § (1) bekezdése, 46. § (1)–(3) bekezdése, 47. §-a, 49. § (1) és (4) bekezdése, 50. §-a,
52–53. §-a, 55–61. §-a, 66. § (3) és (4) bekezdése, 71–72. §-a, 74. § (3) bekezdése, 77. § (1) bekezdés h) pontja és
(7) bekezdése, 82/C. §-a, 86. § (2) bekezdés e) pontja és (5)–(7) bekezdése, 90. § (2) bekezdése, 100. §-a, 102. §
(2) bekezdése, 108–116. §-a, 117. § (1)–(5) bekezdése, 118–122. §-a, 124–125. §-a, 128–129. §-a, 130. § (4) bekezdése,
131. § (2) bekezdése, 132–133. §-a, 134. § (4) bekezdése, 135. § (5) bekezdése, 137. § (3) bekezdése, 139–146. §-a,
149–164. §-a, 165. § (1) bekezdés a) és f ) pontja, továbbá az (1) bekezdés utolsó mondata, 166–167. §-a, 168. §
(2) bekezdése, 169–174/A. §-a, 176–221. §-a, 224. § (3)–(4) bekezdése, 225–256. §-a, 257. § (6) bekezdése,
264. §-a, 267. § (2)–(3) bekezdése, 269–271. §-a, 277–279. §-a, 289. § (2a) bekezdése, 290. §-a, 340. § 1–2., 12. és
17. pontja, 341. § (1) és (4)–(5) bekezdése, 344. § (5) bekezdése, 346. §-a, 348. § (1)–(5) és (8)–(9) bekezdése, 349. §
(2)–(3) bekezdése, 350–361. §-a, 362. § (1) bekezdése, 365. § (2) bekezdése, továbbá a 9–10. melléklete nem
alkalmazható.”
229. §		
A NAV tv. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kormánytisztviselő pénzügyi nyomozóként csak kivételesen indokolt esetben – az állami adó- és vámhatóság
vezetője által adott engedély alapján – foglalkoztatható.”
230. § (1) A NAV tv. 17/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Hszt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hszt. 51. § (2) bekezdésében
meghatározott szervhez hivatásos munkakör betöltésére vezényelt pénzügyőr illetményére és illetmény jellegű
juttatásaira, teljesítményértékelésére, minősítésére, pihenőidejére, a fegyelmi felelősségre vonásra, a kártérítésre,
a személyiségi jogi jogsértésének jogkövetkezményeire, elismerések elnyerésére és viselésére, képzésére,
továbbképzésére és előmenetelére e törvény szabályait kell alkalmazni.”
(2) A NAV tv. 17/B. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A Hszt. 165. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hszt. 165. § (1) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott okból visszatartott távolléti díjat a kamataival utólag akkor kell kifizetni, ha a büntetőeljárás
felmentéssel zárul.”
(3) A NAV tv. 17/B. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Hszt. 168. § (1) bekezdése alkalmazásában rendszeres illetménypótlék az időpótlék, a közszolgálati pótlék és
az idegennyelv-tudási pótlék.”
231. §		
A NAV tv. 17/B. §-a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A Hszt. 126. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a pénzügyőrt alacsonyabb besorolású munkakörbe
nevezik ki, és az új munkakör besorolási kategóriájához rendelt fizetési fokozata szerinti rendfokozata alacsonyabb
a viselt rendfokozatánál, a pénzügyőr továbbra is a magasabb rendfokozat viselésére jogosult, ha hivatásos szolgálati
jogviszonya 2016. július 1-je előtt a NAV-nál fennállt.”
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232. §		
A NAV tv. 17/C. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hszt. 82/B. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr részére az (1a) bekezdésében
meghatározott eljárásrend megfelelő alkalmazásával kell felajánlható hivatásos vagy nem hivatásos munkakört
keresni.
(5) A Hszt. 82/D. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az állami adó- és vámhatóság vezetője
az egészségügyi, a humánigazgatási szakterület, valamint a hivatásos állományú tagok érdekképviseletét ellátó
szervek képviselőiből álló bizottságot hoz létre, amely bizottság a döntését az ügy átvételét követő tizenöt napon
belül hozza meg.
(6) A Hszt. 82/D. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a NAV vezetője az (5) bekezdés szerinti
bizottság döntésének kézhezvételét követő harminc napon belül dönt.
(7) A Hszt. 82/H. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az illetményalap emelésére kerül sor,
az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell.
(8) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultsággal kapcsolatban meghozott döntéssel szemben, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül szolgálati panaszt lehet benyújtani.”
233. §		
A NAV tv. 17/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 30 napot meghaladó vezénylés esetén a pénzügyőr a vezénylés ideje alatt ellátott munkaköri feladatoknak
megfelelő közszolgálati pótlékra jogosult a vezénylés idejére.”
234. §		
A NAV tv. 17/M. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fegyelmi jogkör gyakorlásába a Rendvédelmi Tagozat, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonható.”
235. §		
A NAV tv. 18/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése]
„c) a kormánytisztviselő, ügykezelő munkavégzési helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor,
továbbá a pénzügyőr szolgálatteljesítési helyének az adott NAV szerven belüli módosításakor,”
236. §		
A NAV tv. 18/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett eredeti munkaköre helyett átirányítással 22 munkanapot meghaladóan magasabb besorolású
vagy magasabb mértékű közszolgálati pótlékra jogosító munkakört lát el, az átirányítás idejére az átirányítás szerinti
munkakörre irányadó illetményre, illetve magasabb mértékű közszolgálati pótlékra jogosult, kivéve, ha az kevesebb
az eredeti illetményénél. Az átirányítás a pénzügyőr rendfokozatát nem érinti.”
237. §		
A NAV tv. 19/I. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogelőd szervek, valamint a NAV vezetői munkaköreinek és vezetői beosztásainak a 3. számú melléklet szerinti
vezetői munkakörökkel történő megfeleltetését a foglalkoztatási szabályzat állapítja meg.”
238. §		
A NAV tv. 20/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormánytisztviselő, pénzügyőr illetménye a 21. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletményből,
időpótlékból és – az e törvényben meghatározott feltételek esetén – közszolgálati pótlékból, valamint egyéb
illetménypótlékból áll. Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.”
239. §		
A NAV tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E § alkalmazásában nem minősül szolgálati jogviszonyban eltöltött időnek az állásból történő felfüggesztésnek,
a jogviszony szünetelésének, az előzetes letartóztatásnak, a lakhelyelhagyási tilalomnak, az ideiglenes
kényszergyógykezelésnek az időtartama, illetve az illetmény nélküli szabadságnak a 3 évet meghaladó időtartama.”
240. §		
A NAV tv. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szempontjából állásból történő felfüggesztésnek kell tekinteni a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján végrehajtott beosztásból
felfüggesztést is.”
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241. §		
A NAV tv. 23. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati pótlék a kormánytisztviselőnek, illetve a pénzügyőrnek a munkakörével járó többletkötelezettségek
vagy -terhelés, továbbá a kizárólag pénzügyőrrel betölthető munkakörben foglalkoztatott pénzügyőrök tekintetében
a hivatásos munkakörrel járó többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését szolgálja. Mértékét e törvény
végrehajtási rendelete az illetményalap 0–650%-a közötti mértékben állapítja meg.”
242. §		
A NAV tv. 28/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/C. § (1) A kormánytisztviselő, pénzügyőr, ügykezelő részére az illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell
adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy az érintett a kifizetés (és egyes elemeinek) jogcímét, a kiszámítás
helyességét, valamint a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
(2) Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt az elszámolás módosítása
szükséges, a kormánytisztviselőt, pénzügyőrt a tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról
legkésőbb a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi
illetménnyel egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a jogalap nélkül kifizetett illetményt az előlegnyújtásából eredő
követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja.”
243. §		
A NAV tv. 31/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakmai tanácsadó, illetve a szakmai főtanácsadó az első fizetési fokozat szerinti főosztályvezető-helyettesi,
illetve főosztályvezetői alapilletmény
a) 80%-ára jogosult a területi szervnél,
b) 75%-ára jogosult a központi szervnél.
A szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címmel rendelkező kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr a besorolása
szerinti illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.”
244. §		
A NAV tv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NAV teljes személyi állománya cafetéria-juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig
és feltételekkel jogosult. A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterhek megfizetésére is.”
245. §		
A NAV tv. 32/Z. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés alapján a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő köteles megtéríteni a munkáltató által
előírt, nem a NAV humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete által biztosított képzés költségeit, ha a képzés
költségei meghaladják az állami adó- és vámhatóság vezetője által a foglalkoztatási szabályzatban meghatározott
összeget.
(6) A (4) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség alapja az az összeg, amelyet a NAV a továbbképzésért megfizetett.”
246. §		
A NAV tv. 34/P. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egészségi alkalmatlanság kialakulásával összefüggésben a rendvédelmi szerv kártérítési felelősségének
megállapítása esetén a hivatásos állomány tagját, volt tagját megillető elmaradt jövedelem mértékének
megállapításakor az egészségkárosodási ellátást is figyelembe kell venni.”
247. §		
A NAV tv. 36/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A beleegyezés megtagadása esetén a NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének vezetője felhatalmazó
kérelmet terjeszt elő az illetékes ügyészséghez azzal, hogy a kérelemben vizeletvétel helyett vérvételre való kötelezés
indítványozható. Ilyen esetben a vérvétel és az orvosi vizsgálat csak az ügyész felhatalmazásával rendelhető el.”
248. §		
A NAV tv. 36/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az intézkedés alkalmazása ellen csak amiatt van helye a 35/F. § szerinti panasznak, ha az érintett beleegyezése
megtagadása ellenére ügyészi felhatalmazás nélkül rendelték el a vérvételt és az orvosi vizsgálatot, illetve akkor, ha
a feltartóztatás és az orvosi vizsgálat időtartama a 8 órát meghaladta.”.
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249. §		
A NAV tv. 82/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„d) a pénzügyőrök tekintetében az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit,
a felmérést végző szervek, szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichikai
és fizikai alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel és a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel
való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást, valamint a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának
szabályait;”
250. §		
A NAV tv. 82/A. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„n) az egészségkárosodási ellátás megállapításával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat, az egészségkárosodási
ellátás számításának és folyósításának szabályait, továbbá az egészségkárosodási ellátásra jogosultakkal betölthető
hivatásos és nem hivatásos munkakörök meghatározásának rendjét.”
251. §		
A NAV tv. 99/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2017. január 15-ig megállapítja azt az illetményt az illetményelemek szerinti
bontásban, amelyre a kormánytisztviselő és a pénzügyőr – amennyiben munkaköre nem változik – 2017. január 1.
és 2017. december 31. között jogosult. Ha a kormánytisztviselő, a pénzügyőr 2016. július 1. és 2017. január 1. között
idegennyelv-tudási pótlékra vagy magasabb összegű időpótlékra szerzett jogosultságot, azt 2017. január 1-jei
hatállyal meg kell állapítani.”
252. §		
A NAV tv. 99/M. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az a kormánytisztviselő, pénzügyőr, akinek kormányzati szolgálati jogviszonya, illetve hivatásos szolgálati
jogviszonya 2017. január 1-jét megelőzően létesült és 2017. január 1-jét követően más munkakörbe kerül kinevezésre,
illetve részére a 31/A. § szerinti cím adományozására vagy visszavonására kerül sor, illetményét e § alkalmazásával úgy
kell megállapítani, mintha a munkáltatói intézkedésre 2016. július 1-jei hatállyal került volna sor.”
253. §		
A NAV tv. 99/M. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Az (1)–(13) bekezdések alapján megállapított illetmény – a 17/D. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével –
2017. január 1-je és 2017. december 31-e között csak abban az esetben módosítható, ha a kormánytisztviselő és
a pénzügyőr munkaköre 2017. január 1-jét követően változik vagy fegyelmi büntetés végrehajtása miatt az illetményt
módosítani kell.”
254. §		
A NAV tv. 99/M. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) E § alkalmazásában
a) korábbi rendszeres díjazás: a 99/C. § a) pontja szerinti korábbi rendszeres díjazás, 2016. június 30. után létrejött
kormányzati szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszony esetében az az összeg, amire a kormánytisztviselő,
a pénzügyőr 2016. június 30-án fennálló jogviszony esetén a 99/C. § rendelkezései szerint jogosult lett volna,
b) hatályos rendszeres díjazás: 2017. január 1-jén a kormánytisztviselőnek, pénzügyőrnek besorolása alapján
– a 99/L. §-ban foglaltakra is figyelemmel – megállapított alapilletmény, időpótlék, közszolgálati pótlék,
idegennyelv-tudási pótlék együttes összege,
c) illetményemelkedés: a korábbi rendszeres díjazás és a hatályos rendszeres díjazás különbözete.”
255. §		
A NAV tv. 99/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormánytisztviselő, pénzügyőr 2018. január 1-jét követően az e törvény szerinti illetményre jogosult azzal, hogy
az nem lehet kevesebb, mint a 2017. december 31-én folyósított illetménye.”
256. §		
A NAV tv. 99/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormánytisztviselő és a pénzügyőr részére megállapított kompenzációs díj összegét 2018. január 1-jétől
megfelelően csökkenteni kell
a) az illetményalap összegének megváltozása,
b) a fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzókra, illetve a közszolgálati pótlékra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megváltozása,
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c) magasabb besorolású munkakörbe történő kinevezés,
d) 31/A. § szerinti címadományozás,
e) magasabb mértékű közszolgálati pótlékra jogosító munkakörbe történő kinevezés,
f ) fizetési fokozatban történő előresorolás,
g) magasabb mértékű időpótlékra való jogosultság megszerzése, valamint
h) idegennyelv-tudási pótlék összegének megváltozása
esetén.”
257. §		
A NAV tv. a következő 99/O. §-sal egészül ki:
„99/O. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvénnyel megállapított 17. § (2a) bekezdése a rendelkezés hatálybalépésekor kormányzati szolgálati jogviszonyban
lévő pénzügyi nyomozók munkakörét és jogviszonyát nem érinti.”
258. §		
A NAV tv. 2. melléklete e törvény 8. melléklete szerint módosul.
259. §		
A NAV tv.
1.
15. § (2) bekezdés b) pontjában a „pénzügyőrökre” szövegrész helyett a „pénzügyőrökre és tisztjelöltekre”
szöveg,
2.
17/B. § (3) bekezdésében a „20. §-nak” szövegrész helyébe a „20/A. § (1)–(3) bekezdésének” szöveg,
3.
17/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján” szövegrész helyébe
a „pszichikai, fizikai vagy – a Hszt. 82/A. §-ban foglalt személyi kör kivételével – egészségi állapota alapján”
szöveg,
4.
19/H. §-ban a „20. § szerinti” szövegrész helyébe a „20/A. § szerinti” szöveg,
5.
19/I. § (1) bekezdésében a „vezetői munkakörben” szövegrész helyébe az „azonos vagy magasabb vezetői
munkakörben” szöveg,
6.
19/J. § (2) bekezdésében a „20. §-ban” szövegrész helyébe a „20/A. § (1)–(3) bekezdésében” szöveg
lép.
260. §		
Hatályát veszti a NAV tv.
1.
17/D. § (6) bekezdése,
2.
20/C. § (6) bekezdése,
3.
32/Z. § (5a) bekezdése.

30. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény módosítása
261. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 6. § (2)–(5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Vámkódex 5. cikk 5. pontja szerinti gazdálkodónak (a továbbiakban: gazdálkodó) nem minősülő, a Vámkódex
5. cikk 4. pontja szerinti személy a NAV felé az adószabályban meghatározott adatokon felül
a) benyújtja a nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e EORI számmal, és
b) bejelenti a nem magyar állampolgárságú személy úti okmányának típusát, számát, a kiállítás és a lejárat idejét,
a kiállító hatóság illetőségét, elektronikus elérhetőségét.
(3) A gazdálkodó a NAV felé az adószabályban meghatározott adatokon felül
a) bejelenti az Unió területén letelepedett adózó esetén pénzforgalmi számla számait, és
b) benyújtja a nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e EORI számmal.
(4) A NAV kérheti a bejelentendő adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatását.
(5) A NAV vámazonosító szám igénylése esetén a bejelentés alapján EORI számot állapít meg a Vámkódex 9. cikk
(1) és (2) bekezdése szerinti esetekben.”
(2) A Vtv. 6. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az FJA 6. cikk (2) bekezdésének kivételével – a (9) bekezdésre figyelemmel – valamennyi, gazdálkodónak nem
minősülő személynek nyilvántartásba kell vetetnie magát azon esetekben, amikor a vámhatóságok előtt elektronikus
úton vagy papír alapon vám-árunyilatkozatot, vagy a Vámkódex 22. cikke szerinti kérelmet nyújt be.
(7) A vámhatóság az FJA 4. cikke alapján az EORI nyilvántartásba vételhez szükséges adatok benyújtását elektronikus
adatfeldolgozási módtól eltérő módon a természetes személyeknek, illetve azon gazdálkodóknak engedélyezi, akik
a vámhatóság vonatkozó számítógépes rendszeréhez való közvetlen hozzáféréssel nem rendelkeznek.
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(8) Az elektronikus adatfeldolgozási módtól eltérő adatközlés a NAV honlapján közzétett formanyomtatvány
felhasználásával történik. A vámhatóság kérheti a bejelentett adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatását.
(9) A vámhatóság az FJA 6. cikk (2) bekezdése alapján a nyilvántartásba vétel mellőzésének indokoltságát az ügy
körülményeire tekintettel alkalmanként állapítja meg.”
262. §		
A Vtv. 11. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság megkeresésre vagy hivatalból tájékoztatja a vámtitokról)
„s) a közlekedési hatóságot a Vámkódex 39. cikk e) pontja szerinti biztonsági és védelmi szabványokkal kapcsolatban
a vámhatóság által lefolytatott eljárásának eredményéről a meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító minősítésével
kapcsolatos feladatok ellátása céljából.”
263. §		
A Vtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél díjfizetés ellenében jogosult a NAV váminformatikai rendszerében levő, saját vámtevékenységéhez
kapcsolódó forgalmi adatok lekérésére. A fizetendő díj mértékének meghatározó szempontjait a miniszter
rendeletben állapítja meg.”
264. §		
A Vtv. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. A Vámkódex 29. cikkéhez
22/A. § E törvény vagy az uniós vámjogszabályok eltérő rendelkezése hiányában a vámhatóság által a Vámkódex
29. cikke szerinti eljárásokban a kérelemre indult eljárásokra meghatározott ügyintézési határidőket kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy a határidő az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.”
265. §		
A Vtv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vámigazgatási bírság késedelmes megfizetése esetén a Vámkódex 114. cikke szerinti késedelmi kamatot csak
akkor kell felszámítani, ha annak számított értéke meghaladja a 2000 forintot. A Vámkódex 114. cikke alkalmazása
során a nemzeti központi bank kamatlábaként a jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni.”
266. §		
A Vtv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § A vámellenőrzés befejezésének formája lehet írásbeli vagy szóbeli közlés, valamint a vámhatóság informatikai
rendszere által küldött elektronikus üzenet. Az eljárás írásbeli közlés esetén annak postára adásával, postai kézbesítés
mellőzése esetén annak személyes átadásával fejeződik be. Szóbeli közlés esetén az eljárás a vámellenőrzésre irányuló
eljárásról szóló közléssel fejeződik be. Elektronikus üzenet formájában történő közlés esetén az eljárás az elektronikus
üzenet küldésével fejeződik be.”
267. §		
A Vtv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az áruátengedést követő ellenőrzésre a vámellenőrzésre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy – a Vámkódex 173. cikk (3) bekezdése szerinti, a vám-árunyilatkozat módosítására irányuló
kérelemmel összefüggésben lefolytatott áruátengedést követő ellenőrzés esetét kivéve – írásbeli értesítéssel indul és
kerül befejezésre, valamint annak megállapításait – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a vámhatóság minden
esetben jegyzőkönyvbe foglalja.”
268. §		
A Vtv. „15. A Vámkódex 48. cikkéhez” alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) A vámhatóság az áruátengedést követően végzett ellenőrzés szakszerűségének és törvényességének
vizsgálata céljából felülellenőrzést folytathat le, amely különösen az Unió és tagállamai pénzügyi érdekeit veszélyeztető
cselekmények feltárására irányul és nem terjed ki azokra az új személyi, tárgyi vagy tényállásbeli elemekre, amelyek
az alapeljáráshoz képest megváltoztak és az alapügyben eljáró szerv még nem bírálta el.
(2) A felülellenőrzés tárgyköre az alapellenőrzés tárgyköréhez igazodik és kiterjedhet az ellenőrzött ügyfélnél egy
adott időszakban lefolytatott valamennyi áru átengedését követően végzett ellenőrzésre is.
(3) A felülellenőrzésre a vámellenőrzésre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat kell alkalmazni az e törvényben
meghatározott eltérésekkel.
(4) A felülellenőrzésről szóló jegyzőkönyvnek a 40. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazni kell az alapellenőrzés
megállapításaihoz képest feltárt eltéréseket.
(5) A felülellenőrzés az ellenőrzés befejezését követően határozatot hoz. Ha a felülellenőrzés alkalmával a korábbi
ellenőrzés által feltárt tényekhez, adatokhoz, körülményekhez, képest eltérést állapít meg, és ez a vámtartozás
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és egyéb terhek fizetési kötelezettségét érinti, a felülellenőrzés a korábbi ellenőrzés alapján hozott határozatot
módosítja, határozat hiányában elsőfokú határozatot hoz.
(6) A felülellenőrzés megállapításairól hozott határozattal szemben a NAV-ot irányító miniszterhez benyújtott
fellebbezésnek van helye. A NAV-ot irányító miniszter másodfokú határozata törvénysértésre hivatkozással a bíróság
előtt keresettel támadható meg.”
269. §		
A Vtv. 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A díjak és költségek késedelmes megfizetése esetén a Vámkódex 114. cikke szerinti késedelmi kamatot csak akkor
kell fizetni, ha annak számított értéke meghaladja a 2000 forintot. A Vámkódex 114. cikke alkalmazása során a nemzeti
központi bank kamatlábaként a jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni.”
270. §		
A Vtv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Vámkódex 53. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott átváltási árfolyam tekintetében, ha az éves kiigazítás
időpontjában a szóban forgó összegnek az átváltása a forintban kifejezett értéknek kevesebb, mint 5%-os változását
eredményezi, az euróban meghatározott összeg forintban kifejezett értéke változatlan marad.”
271. §		
A Vtv. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén a vámhatóság által kiadott engedély a hatályba
lépést követő egyéves időtartamra érvényes.”
272. §		
A Vtv. 24. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) Ha a Vámkódex 89. cikk (2) bekezdés 2. albekezdése alapján a biztosítékot kizárólag Magyarország
területére kiterjedően nyújtják, úgy – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a biztosítéknak a behozatali vagy
kiviteli vám mellett az egyéb terheket is fedeznie kell.
(2) Ha a biztosítékot nyújtó személy rendelkezik az e törvény szerinti általános forgalmi adó biztosítása alóli részleges
vagy teljes mentességre jogosító engedéllyel, úgy ezen engedély fennállásáig az (1) bekezdés szerinti esetben
az általános forgalmi adóra és az energiaadóra a mentesített összeg tekintetében nem kell biztosítékot nyújtania.”
273. §		
A Vtv. 26. alcíme helyébe a következő alcím lép és a VIII. Fejezet a következő 26/A. és 26/B. alcímmel egészül ki:

„26. A Vámkódex 92. cikkéhez
60. § A Vámkódex 92. cikk (1) bekezdése alapján a biztosítékot nyújtó személy
a) az ugyanezen cikk a) pontja szerinti biztosítékot hitelintézet által kiadott fedezetigazolással, vagy készpénz letétbe
helyezésével,
b) az ugyanezen cikk b) pontja szerinti biztosítékot, mint kötelezettségvállalást a Ptk. szerinti garanciavállaló
nyilatkozattal vagy készfizető kezesi szerződéssel teljesítheti.
60/A. § (1) A vámhatóság a 60. § a) pontja szerinti biztosítékként olyan eredeti fedezetigazolást fogadhat el, amely
szerint
a) az elkülönített számlán meghatározott összeg a vám és egyéb terhek kiegyenlítésére rendelkezésére áll,
b) az állami adó- és vámhatóság az igényét a számlával szemben benyújtott, a fedezetigazolásra hivatkozó azonnali
beszedési megbízással érvényesítheti, és
c) a kibocsátó hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy az azon feltüntetett összegről kizárólag a vámhatóság
rendelkezhet.
(2) A vámhatóság biztosítékként azt a készpénz letétbe helyezést fogadja el, amely a vámhatóság kezelésében lévő
vámletét számlán a vámhatóság által meghatározott egyedi azonosítással a vámhatóság rendelkezése alá került.
Az elfogadásról a vámhatóság az ügyfelet haladéktalanul értesíti. A készpénz formájában nyújtott biztosítékot
kizárólag forintban lehet teljesíteni.
(3) Ha a hitelintézet és a vámhatóság között kötött megállapodás szerint a hitelintézet az ügyfél által a nála
visszavonhatatlanul befizetett összegről elektronikus úton értesíti a vámhatóságot, a közölt vámot és egyéb terheket
biztosítottnak kell tekinteni, és az áru kiadható.
60/B. § (1) A 60. § b) pontja szerinti garanciavállaló nyilatkozatra és a készfizető kezesi szerződésre vonatkozóan a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az uniós vámjogszabályok másként nem rendelkeznek.
(2) A Ptk. rendelkezéseitől eltérően a készfizető kezesi szerződés a jogosult aláírása nélkül, kizárólag a kötelezettségvállaló
által aláírva is érvényes. A készfizető kezesi szerződés a vámhatóság jóváhagyásával válik hatályossá.
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(3) Biztosítékként azt az eredeti garanciavállaló nyilatkozatot kell elfogadni, amely az uniós vámjogszabályok
vonatkozó rendelkezésein túl tartalmazza
a) a kötelezettségvállaló nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát,
b) a kötelezettségvállalást kérő, mint megbízó nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát, adószámát vagy adóazonosító
jelét, és EORI számát,
c) a megbízó által képviselt harmadik személy nevét, címét, adószámát vagy adóazonosító jelét és EORI számát,
d) a kötelezettségvállalás összegét – számmal és betűvel – és devizanemét,
e) a kötelezettségvállalás érvényességi idejére vonatkozó esetleges hivatkozást,
f ) a kötelezettségvállaló vállalását arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett első írásos felszólításának
kézhezvételétől számított 30 napon belül az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti
a követelt összegeket,
g) a kötelezettségvállalás kezdő időpontjára vonatkozó hivatkozást,
h) azt a rendelkezést, hogy a kötelezettségvállaló által az adott garanciavállaló nyilatkozat kapcsán teljesített
kifizetések összegével a kötelezettségvállalás összege csökken,
i) a kedvezményezett vámhatóság megnevezését.
(4) Biztosítékként azt az eredeti készfizető kezesi szerződést kell elfogadni, amely a (3) bekezdésében
meghatározottakon túl tartalmazza még
a) azokat a kezességgel biztosított kötelezettségből eredő, adott vámügyi művelet elintézése vagy lezárása kapcsán
a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül megtehető kifogásokat, amelyekre a kezes a jogosulttal
szemben hivatkozhat, és
b) az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidő hosszabbítására vonatkozó lehetőséget az ahhoz kapcsolódó
esetleges kamat és költségfizetési következményekkel.
(5) A kedvezményezett vámhatóság a garanciavállaló nyilatkozat vagy készfizető kezesi szerződés jóváhagyásáról
haladéktalanul tájékoztatja a kötelezettségvállalót.
(6) A VA 151. cikk (3) bekezdés esetén a kötelezettségvállaló tértivevényes levélpostai küldeményben köteles értesíteni
a (6) bekezdés szerinti kedvezményezett vámhatóságot.
(7) A kötelezettségvállaló helytállási kötelezettséghez kapcsolódó, a kedvezményezett vámhatóság általi
igénybejelentés esetén az az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a kötelezettségvállalást kérő azonosító adatait –
név, cím, adószám vagy adóazonosító jel, EORI szám, a jogutódlással kapcsolatos adatok –, a tartozás összegét, az előírt
és nem teljesített fizetési határidőt, a fizetési kötelezettséggel érintett határozat számát és a vámügyi művelet típusát.
(8) A külföldi hitelintézet, pénzintézet vagy biztosítótársaság által kiállított kötelezettségvállalás esetén
a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

26/A. A Vámkódex 94. cikkéhez
61. § (1) Ha a Vámkódex 94. cikk (1) bekezdés szerinti vámhatósági jóváhagyás szükséges, akkor a vám és egyéb
terhekre vonatkozó, egyetlen műveletre kiterjedő biztosítéknyújtásra a jóváhagyást engedély formájában
(kötelezettségvállalási engedély) a vámhatóság annak a kérelmezőnek adja ki, aki
a) nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás és kényszertörlési eljárás alatt,
b) biztosítékot nyújt garanciavállaló nyilatkozat vagy készpénz formájában, és
c) kérelméhez csatolja a képviseletre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyben meg kell határozni – a nyújtott biztosítékkal összhangban –
a kötelezettségvállalással összességében vállalható legmagasabb összeghatárt, valamint szükség esetén engedély
érvényességi idejét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedély esetén a Vámkódex 22–28. cikkének, az FJA 11–18. cikkének és
a VA 10–15. cikkének kérelem alapján hozott határozatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A garanciajegyek formájában nyújtott egyedi kötelezettségvállalás jóváhagyása esetén e szakasz rendelkezéseit
kell alkalmazni.

26/B. A Vámkódex 95. cikkéhez
61/A. § Az FJA 84. cikk (3) bekezdés k) és l) pontokban meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha
kérelmező a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti
állami fenntartású muzeális intézmény és a kérelem kizárólag árutovábbítási eljárásra vonatkozik.”
274. §		
A Vtv. 63. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vámhatóság az FJA 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetben eltekint a vámtartozás közlésétől.”
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275. §		
A Vtv. 68. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A vámhatóság megkövetelheti, hogy a vám és egyéb terhek, a Vámkódex 112. cikk (2) bekezdése szerinti hitelkamat,
114. cikke szerinti késedelmi kamat, továbbá a vámigazgatási bírság megfizetését az adós – a pénzforgalmi bizonylat
eredeti példányának bemutatásával – igazolja.
(8) A vám és egyéb terhek, a Vámkódex 112. cikk (2) bekezdése szerinti hitelkamat, 114. cikke szerinti késedelmi kamat,
továbbá a vámigazgatási bírság megfizetésére szolgáló és azt igazoló okmányoknak a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló MNB rendeletben meghatározott adatokon túl tartalmazniuk kell
a) a vámadós EORI számát, adószámát vagy adóazonosító jelét, külföldi személy esetében a személyi okmány számát,
b) a terhelendő számla számát,
c) az átvevő hitelintézet adatait,
d) a vámhatóság bevételi számlaszámát,
e) a fizetendő összeget,
f ) a befizetés vagy terhelés dátumát,
g) a fizetési kötelezettséget közlő határozat számát, valamint
h) a fizetési kötelezettséghez tartozó pénzügyi azonosító számot.
(9) A vám és egyéb terhek megfizetését igazoló befizetési bizonylatnak nem kell tartalmaznia a (8) bekezdés
h) pontjában meghatározott adatot, ha a halasztott vámfizetésről szóló engedély – az ügyfél kérelmére – az összevont
fizetés lehetőségét tartalmazza.”
276. §		
A Vtv. 116. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nyilvántartásba vétellel és az onnan való törléssel, az igazolvány pótlásával, cseréjével, a nyilvántartásba vett
adatok módosításával összefüggő, továbbá a tevékenységek határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és
folytatásának bejelentésével összefüggő eljárásért, valamint a továbbképzéshez kapcsolódó kreditpont minősítési
eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
277. § (1) A Vtv. 119. § (1) bekezdés 1–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
1. a vámhatóság és a gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén alkalmazandó
részletszabályokat,
2. az EORI nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat,
3. a kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó szabályokat,
4. az engedélyezett gazdálkodói engedélyhez előírt gyakorlati jellegű szakértelem igazolásának szempontjait,
5. a vámigazgatási bírságra, a lefoglalásra, az elkobzásra, illetve a megsemmisítésre vonatkozó részletes szabályokat,
6. a díjakra és költségekre vonatkozó részletes szabályokat,
7. az áruk tarifális besorolására vonatkozó részletes szabályokat,
8. az áruk származására vonatkozó részletes szabályokat,
9. a kötelezettségvállalási engedély alkalmazásának részletes szabályait,
10. a készpénz letétbe helyezés vámbiztosítékként történő egyedi azonosításának részletes szabályait,
11. a banki fedezetigazolás, garanciavállalói nyilatkozat és a készfizető kezesi szerződés részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Vtv. 119. § (1) bekezdés 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„25. a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásba történő felvétel és törlés végrehajtását, a nyilvántartás
vezetésének szabályait, az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a nyilvántartásba vett személyek
kötelező továbbképzésére, valamint a kreditpont minősítési eljárásra és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjra vonatkozó részletes szabályokat és
26. a vámjogi szakértői hatósági képzés és hatósági vizsga részletszabályait, továbbá a vámjogi szakértői hatósági
képzést lebonyolító képző szervek, és a hatósági vizsga lebonyolítására megbízással foglalkoztatható vizsgabiztosok
nyilvántartásba-vételi eljárásának szabályait, valamint a hatósági vizsga és a vizsgabizottság díjának mértékére és
megfizetésére vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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278. § (1) A Vtv. 121. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az FJA 251. cikke alapján érvényességüket megtartó engedélyek tekintetében a 2016. május 1. és 2019.
április 30. között tartó átmeneti időszakban kiegészítést vagy módosítást kérelmeznek és a vámhatóság a kiegészítés
vagy módosítás tartalmának vizsgálatát követően azt állapítja meg, hogy a kérelemben foglaltak teljesítése jelentős
módosításnak minősül az engedély által lefedett tevékenység egészére nézve, úgy a határozatlan érvényességi idejű
engedélyeket – a VA 345. cikkre figyelemmel – újraértékeli, míg a határozott érvényességi idejű engedélyek esetében
a kérelmet elutasítja.
(12) A (11) bekezdés szerinti jelentős módosításnak minősül, ha:
a) az engedély jogosultjának személyében olyan változás történik, amely EORI szám kiadásával jár,
b) a kérelemben foglaltak teljesítéséhez aránytalanul nagy adminisztratív intézkedést kell végeznie a vámhatóságnak,
c) a kiegészítő vagy módosító kérelemben foglaltak teljesítése az adott vámeljárás vagy művelet esetén a vámfelügyelet
teljes felülvizsgálatát igényli, vagy
d) a Vámkódex 211. cikk (6) bekezdés szerinti gazdasági feltételek vizsgálata szükséges.
(13) Ha a (11) bekezdés szerinti átmeneti időszakban a határozott érvényességi idejű engedélyek érvényességi
idejének meghosszabbításra vonatkozóan kérelmet terjesztenek elő, úgy azt az FJA. 251. cikk (1) bekezdés a) pontjára
tekintettel elutasítja.”
(2) A Vtv. 121. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A 26. és 26/A. alcím hatályba lépése előtt kiadott bankgaranciák és biztosítói kötelezvények a lejáratukig vagy
visszavonásukig, de legkésőbb 2019. április 30-ig érvényesek. Amennyiben e biztosítékok alapján az adott áruk
2019. április 30-át követően átmeneti megőrzésben vannak vagy vámeljárás alatt állnak, úgy a biztosíték nyújtására
kötelezett köteles az e törvényben foglaltaknak megfelelően új biztosítékot nyújtani.”
279. §		
A Vtv.
a)
3. § 3. pontjában az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
törvényben” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében a „183 napot belföldön” szövegrész helyébe a „183 napot életvitelszerűen belföldön”
szöveg,
c)
21. § (2) bekezdésében a „vámáru-nyilatkozat” szövegrész helyébe a „vám-árunyilatkozat” szöveg,
d)
25. § (1) bekezdésében a „vámhivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg,
e)
26. § (4) bekezdésében az „a 25. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 25. § (1) bekezdése” szöveg,
f)
26. § (4) bekezdésében a „maga értesíti a vámhatóságot, és kezdeményezi a jogszerű állapot helyreállítását”
szövegrész helyébe a „maga értesíti az ellenőrzést végző vámszervet, és kéri a jogsértéssel érintett
vám-árunyilatkozat módosítását az ellenőrzés tárgykörét érintően” szöveg,
g)
51. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg,
h)
55. § (2) bekezdésében a „vámárunyilatkozat” szövegrész helyébe a „vám-árunyilatkozat” szöveg,
i)
57. § (3) bekezdésében a „b)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szöveg,
j)
116. § (5) bekezdésében a„visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó,
115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét” szövegrész helyébe a „visszavonást
megelőző továbbképzési időszakra vonatkozó 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét”
szöveg,
k)
121. § (3) bekezdésében az„áruátengedést követő ellenőrzés alá vonható.” szövegrész helyébe az„áruátengedést
követő ellenőrzés, illetve felülellenőrzés alá vonható.” szöveg,
l)
121. § (9) bekezdésében az „a 23. § (2) bekezdését és a 24. §-t” szövegrész helyébe az „a 23. §
(1) és (2) bekezdését” szöveg
lép.
280. §		
Hatályát veszti a Vtv.
a)
2. § (8) bekezdése,
b)
3. § 2. pontjában az „a regisztrációs adó,” szövegrész,
c)
7. § (1) bekezdés e) pontjában az „az érintett személy vámellenőrzése alapján” szövegrész,
d)
21. § (3) bekezdése,
e)
33. § (6) bekezdése,
f)
40. § (1) bekezdésében a „tisztázott tényállásról szóló” szövegrész,
g)
49. alcíme,

2768

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
h)
i)
j)

12. szám

93. § (2) bekezdésében az „A kérelem tartalmi elemeit a miniszter rendeletben állapítja meg.” szövegrész,
94. § (5) bekezdés c) pontja,
119. § (1) bekezdés 22. pontja.

IX. FEJEZET
SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
31. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
281. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. egyéb szervezet:
a) az egyesület, az alapítvány,
b) a köztestület, a közalapítvány,
c) a lakásszövetkezet, a társasház,
d) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
e) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
f ) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete,
g) a közös jogkezelő szervezet,
h) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet,
i) a víziközmű társulat,
j) az egyházi jogi személy,
k) a befektetési alap, az egyéb alapok,
l) a tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet,
m) a magánnyugdíjpénztár,
n) az önkéntes nyugdíjpénztár,
o) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár,
p) a közraktár, valamint
q) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.”
282. § (1) Az Szt. 3. § (8) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10. fedezeti ügylet: olyan származékos ügylet (a kiírt opciók kivételével), vagy kizárólag a devizakockázat tekintetében
olyan nem származékos pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség, amelyet egy megjelölt fedezeti kapcsolatba
bevontak, és amelynek valós értéke vagy pénzáramlásai egy fedezett ügyletből adódó valós értékben vagy
pénzáramlásokban bekövetkező változásokat várhatóan ellentételezi. A fedezeti ügylet lehet:
a) piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet: valamely fedezett ügyletből eredő, a mérlegben szereplő eszköz, illetve
kötelezettség egészének vagy meghatározott részének piaci értékében (valós értékében) bekövetkező változás miatt
fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet;
b) cash-flow fedezeti ügylet: mérlegben szereplő eszközhöz vagy kötelezettséghez (ideértve az azokkal összefüggő
kamatfizetéseket is), előrejelzett ügylethez, vagy a mérlegben meg nem jelenített, biztos elkötelezettséghez
kapcsolódó jövőbeni pénzáramlásokban bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezésére szolgáló ügylet;
c) külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete: a külföldi pénznemben fennálló, kapcsolt
vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő tulajdoni részesedést jelentő, nem kereskedési
célra tartott befektetés (részvény, üzletrész, egyéb részesedés), valamint az ezen gazdálkodó szervezettel szemben
fennálló hosszú lejáratú követelés vagy kötelezettség devizaárfolyam-változásból adódó kockázatának fedezetére
kötött ügylet;”
(2) Az Szt. 3. § (8) bekezdése a következő 10/a. és 10/b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„10/a. fedezett ügylet: egy olyan eszköz, kötelezettség, biztos elkötelezettség, előrejelzett ügylet vagy külföldi
gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés, amely a gazdálkodót a valós értékben vagy a jövőbeni
pénzáramlásokban bekövetkező változások kockázatának teszi ki, és amelyet egy megjelölt fedezeti kapcsolatba
bevontak. Hasonló eszközöket vagy hasonló kötelezettségeket kizárólag akkor lehet összevonni és egy csoportként
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fedezni, ha az azonos csoportba tartozó egyedi eszközök és kötelezettségek osztoznak abban a kockázati kitettségben,
amelyet fedezett kockázatként megjelöltek;
10/b. megjelölt fedezeti kapcsolat: az 59/A–59/F. § szerinti valós értékelés alkalmazásától függetlenül az 59/E. §
(1) és (2) bekezdése szerint dokumentált, és az 59/E. § (3) bekezdésének megfelelő fedezeti kapcsolat;”
283. § (1) Az Szt. 3. § (9) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„11. származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú
határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek
a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik,
b) értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex,
árfolyamindex, kamatindex, hitelbesorolás (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek)
függvényében változik, feltéve, hogy egy nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem jellemző,
c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők
függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva,
d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor.
Származékos ügyletnek minősül különösen a nem pénzügyi eszköz adásvételére vonatkozó szerződés, ha annak
rendezése nettó módon, pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz átadásával történhet. E tekintetben nettó módon
rendezhető szerződésnek minősülhet a tőzsdei árura vonatkozó leszállítási ügylet is. Nem minősül származékos
ügyletnek azonban az olyan nem pénzügyi eszköz adásvételére vonatkozó ügylet, amely kezdeményezésének,
megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező nem pénzügyi eszköznek a gazdálkodó várható
vételi, eladási vagy felhasználási igényeinek megfelelő átvétele vagy átadása, és amely várhatóan az ügylet tárgyát
képező nem pénzügyi eszköz átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor;”
(2) Az Szt. 3. § (9) bekezdése a következő 11/a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„11/a. származékos ügylet zárása: a származékos ügylet lejárata, eladása, lehívása, a származékos ügyletből eredő
kockázati pozíció megszüntetésére vagy mérséklésére irányuló ellenügylet zárásként dokumentált kötése vagy
a származékos ügylet lejárat előtti megszüntetése;”
(3) Az Szt. 3. § (9) bekezdése a következő 12/a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„12/a. belső érték: az ügylet tárgyát képező eszköz aktuális piaci értékének (valós értékének), valamint a kötési áron
számított értékének a különbözete. Kamat swap ügylet esetén belső érték az aktuális változó kamatláb és a fix
kamatláb alapján a névleges tőkeösszegre számított, a hátralévő lejárati időre jutó kamatkülönbözet;”
(4) Az Szt. 3. § (9) bekezdése a következő 13/a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„13/a. biztos elkötelezettség: meghatározott mennyiségű eszköznek meghatározott jövőbeli időpontban vagy
időpontokban, meghatározott áron történő cseréjéről szóló, kötelező érvényű megállapodás;”
(5) Az Szt. 3. § (9) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„14. fedezeti hatékonyság: azt mutatja meg, hogy a fedezeti ügylet valós értékének vagy pénzáramlásainak változása
az ügylet kezdetekor és annak teljes lejárati ideje alatt mennyiben ellensúlyozza a fedezett ügylet vagy ügyletek valós
értékében vagy pénzáramlásaiban a fedezett kockázatból eredően bekövetkező változásokat. Egy fedezeti ügylet
akkor hatékony, ha a fedezeti hatékonyság a 80 és 125 százalék közötti sávban van.
Egy fedezeti ügylet hatékonynak tekinthető – és így az 59/E. § (3) bekezdésének a fedezeti hatékonyság mérésére
vonatkozó követelményét nem kell alkalmazni –, ha a fedezeti ügylet és a fedezett ügylet (tétel) fő feltételei
azonosak (így különösen az ügylet jellegétől függően: az ügylet tárgyának mennyisége és névértéke, a lejárati idő,
a kamatfeltételek, az átárazási, a kamatfizetési, a tőketörlesztési időpontok, a kamatok mérésének alapja).
A fedezeti hatékonyság mérésének (vizsgálatának) módszerét és időpontjait a kockázatkezelési és fedezeti politikával
összhangban a számviteli politika részeként kell meghatározni.”
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284. §		
Az Szt. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:
a) a származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értékét, azaz az ügylet kötése érdekében felmerült költségek
(ügynöki díjak, jutalékok, opciós díjak) összegét az ügylet zárásáig;
b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetében az utolsó kamatfixálás időpontja és a fordulónap
közötti időszakra az ügyletre járó kamatkülönbözetet az adott kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;
c) a piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján az a)–b) és
e) pont, valamint a 44. § (5) bekezdés a)–b) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolások együttes összegének
figyelembevételével fennálló nyereségjellegű összegből a hatékony részt, jellegétől függően az egyéb kapott (járó)
kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben. Az így kimutatott
aktív időbeli elhatárolást jellegétől függően az egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, vagy
a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben kell megszüntetni, amennyiben az előző fordulónaphoz képest
a nyereségjellegű összeg csökkent, vagy ha egy adott fordulónapon az ügylettel kapcsolatban a 44. § (5) bekezdés
c) pontja szerinti elhatárolás kimutatásának van helye, illetve ha az ügyletet lezárják, vagy ha a fedezeti elszámolást
meg kell szüntetni;
d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb lezárul, mint a fedezett ügylet, a fedezeti ügylet realizált
veszteségéből a hatékony részt a fedezett ügylet bekövetkezéséig. Az így kimutatott aktív időbeli elhatárolást a 47. §
(11) bekezdésének figyelembevételével kell megszüntetni;
e) előrejelzett ügylet vagy biztos elkötelezettség cash-flow fedezeti ügylete esetén, ha a fedezeti ügylet lejárata
a pénzügyi teljesítéshez igazodik, és ezért a fedezeti ügylet lejárata későbbi, mint a fedezett ügylet bekövetkezésének
időpontja, a fedezeti ügyletnek a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontjában fennálló, nem realizált nyereségéből
a hatékony részt az ügylet zárásáig, jellegétől függően az egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel
vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben.
(6) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kötelezettséggel szemben a 47. § (11) bekezdés alkalmazása esetén
a kötelezettség visszafizetendő összege és bekerülési értéke közötti különbözetet, ha a visszafizetendő összeg
a nagyobb. Az így kimutatott aktív időbeli elhatárolást a kötelezettség kivezetésekor, a kivezetett könyv szerinti
értékkel arányos összegben kell megszüntetni a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben.
(7) Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a hitel, a kölcsön felvételéhez közvetlenül kapcsolódóan felmerült
költségeket, beleértve a hitel, a kölcsön feltételeként előírt bankgarancia vagy hitelvizsgálat díját, a hitel igénybevétele
miatt fizetett kezelési díjat és folyósítási jutalékot, amennyiben azokat nem a 47. § (4) bekezdés a) pontja szerint
számolják el. A hitelfelvételhez kapcsolódó költségek elhatárolt összegét a hitel, a kölcsön futamideje alatt
időarányosan, de legkésőbb a hitel, a kölcsön teljes összegének visszafizetésekor kell megszüntetni.”
285. §		
Az Szt. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:
a) a származékos ügyletek esetén az ügylet kiírásából eredő bevételek összegét az ügylet zárásáig;
b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén az utolsó kamatfixálás időpontja és a fordulónap
közötti időszakra eső, fizetendő kamatkülönbözetet az adott kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;
c) a származékos ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján az a)–b) és e) pont, valamint a 32. §
(5) bekezdés a)–b) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolások együttes összegének figyelembevételével fennálló
veszteségjellegű összeget, azon cash-flow fedezeti ügyletek hatékony része kivételével, amelyekre a fedezeti
elszámolást alkalmazzák vagy amelyekre a fedezeti elszámolást meg kellett szüntetni, mert a fedezeti ügylet már nem
felel meg a fedezeti elszámolás 3. § (8) bekezdés 10. vagy 10/b. pontjában foglalt feltételeinek, de amelyek esetében
a fedezett ügylet várhatóan bekövetkezik. Az elhatárolt összeget jellegétől függően a fizetendő (fizetett) kamatokkal
és kamatjellegű ráfordításokkal, vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell elszámolni. Az így
kimutatott passzív időbeli elhatárolást jellegétől függően a fizetendő (fizetett) kamatokkal és kamatjellegű
ráfordításokkal, vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell megszüntetni, amennyiben az előző
fordulónaphoz képest a veszteségjellegű összeg csökkent, vagy ha egy adott fordulónapon az ügylettel kapcsolatban
a 32. § (5) bekezdés c) pontja szerinti elhatárolás kimutatásának van helye, illetve – a d) pontban foglaltak kivételével
–, ha az ügyletet lezárják;
d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb lezárul, mint a fedezett ügylet, a fedezeti ügylet realizált
nyereségéből a hatékony részt a fedezett ügylet bekövetkezéséig. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást a 47. §
(11) bekezdésének figyelembevételével kell megszüntetni;
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e) előrejelzett ügylet vagy biztos elkötelezettség cash-flow fedezeti ügylete esetén, ha a fedezeti ügylet lejárata
a pénzügyi teljesítéshez igazodik, és ezért a fedezeti ügylet lejárata későbbi, mint a fedezett ügylet bekövetkezésének
időpontja, a fedezeti ügyletnek a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontjában fennálló, nem realizált
veszteségéből a hatékony részt az ügylet zárásáig, jellegétől függően a fizetendő (fizetett) kamatokkal és kamatjellegű
ráfordításokkal vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben.
(6) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kötelezettséggel szemben a 47. § (11) bekezdés alkalmazása
esetén a kötelezettség visszafizetendő összege és bekerülési értéke közötti különbözetet, ha a visszafizetendő összeg
a kisebb. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást a kötelezettség kivezetésekor, a kivezetett könyv szerinti
értékkel arányos összegben kell megszüntetni a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben.”
286. §		
Az Szt. 47. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a cash-flow fedezeti ügylet eszköz vagy kötelezettség jövőbeni bekerülésével vagy keletkezésével járó
ügylete(ke)t fedez, akkor a fedezeti ügylet zárásakor realizált eredmény hatékony részét (ideértve a 32. § (5) bekezdés
d) pontja, illetve 44. § (5) bekezdés d) pontja szerinti összeget is), valamint a 32. § (5) bekezdés e) pontja, illetve a 44. §
(5) bekezdés e) pontja szerinti összeget az eszköz vagy kötelezettség bekerülésekor, azok bekerülési értékét módosító
tételként kell elszámolni.”
287. § (1) Az Szt. 59/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pénzügyi instrumentumok bekerülésekor – a könyvekbe bekerülési (beszerzési) értéken történő felvételt
követően –, valamint a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelésekor a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
a bekerülés időpontjában érvényes, illetve mérlegfordulónapi értékelés esetén a mérleg fordulónapján érvényes
a) valós értéken vagy belső értéken kell értékelni a kereskedési célú és a fedezeti célú származékos ügyleteket,
b) valós értéken kell értékelni a származékos ügyletnek nem minősülő kereskedési célú pénzügyi instrumentumokat,
c) valós értéken lehet értékelni az értékesíthető pénzügyi eszközöket.
A pénzügyi instrumentumok valós értékükön csak akkor értékelhetők, ha azok valós értéke megbízható módon
meghatározható.”
(2) Az Szt. 59/A. § (7) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés:)
„f ) a nem pénzügyi eszközre vonatkozó leszállítási határidős és opciós ügyletre, ha az nem minősül származékos
ügyletnek,”
288. § (1) Az Szt. 59/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A származékos ügyletnek nem minősülő határidős ügyletek és opciós ügyletek esetében nem alkalmazható
a valós értéken történő értékelés, az ügylet zárását az azonnali adásvétel szabályai szerint kell elszámolni.”
(2) Az Szt. 59/D. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A valós értéken történő értékelés esetén a 32. § (5) bekezdés és a 44. § (5) bekezdés szerinti időbeli elhatárolás
nem mutatható ki.”
289. § (1) Az Szt. 59/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A valós értéken történő értékelés alkalmazásakor a mérlegben meg nem jelenített biztos elkötelezettséghez
kapcsolódó kockázat fedezetére szolgáló ügylet cash-flow fedezeti ügyletként csak a devizaárfolyam-változásból
bekövetkező változás miatt fennálló kockázat tekintetében jelölhető meg. A valós értéken történő értékelés
alkalmazásakor a mérlegben meg nem jelenített biztos elkötelezettséghez kapcsolódó kockázat fedezetére szolgáló
ügylet minden egyéb esetben csak valós érték fedezeti ügyletként jelölhető meg.”
(2) Az Szt. 59/E. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A fedezeti elszámolást a jövőre nézve meg kell szüntetni a piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet esetén, ha
a) a fedezeti ügylet lezárul (kivéve, ha a lecserélés vagy másik instrumentumba történő átforgatás része a gazdálkodó
dokumentált fedezeti stratégiájának),
b) a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás 3. § (8) bekezdésének 10. vagy 10/b. pontjában foglalt
feltételeinek. Ebben az esetben az ügyletet a továbbiakban kereskedési célú ügyletként kell elszámolni.
(12) A fedezeti elszámolást a jövőre nézve meg kell szüntetni az előrejelzett ügylet fedezetére kötött cash-flow
fedezeti ügylet esetén, ha:
a) a fedezeti ügylet lezárul (kivéve, ha a lecserélés vagy másik instrumentumba történő átforgatás része
a gazdálkodó dokumentált fedezeti stratégiájának). Ebben az esetben el kell számolni a cash-flow fedezeti ügylet
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zárását a (4) bekezdésben és az 59/D. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a (10) bekezdésben és a 47. §
(11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;
b) a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás 3. § (8) bekezdésének 10. vagy 10/b. pontjában foglalt
feltételeinek. Ebben az esetben a jövőre nézve az ügyletet kereskedési célú ügyletként kell elszámolni, azonban
az ügylet zárását az a) pontnak megfelelően kell elszámolni;
c) az előrejelzett ügylet bekövetkezése már nem várható. Ebben az esetben a kapcsolódó értékelési különbözetet
az 59/D. § (9) bekezdés c) pontjának megfelelően meg kell szüntetni, majd az ügyletet kereskedési célú ügyletként át
kell értékelni az 59/A. § (6) bekezdés szerinti értékre, és a továbbiakban kereskedési célú ügyletként kell elszámolni.”
290. §		
Az Szt. 60. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Devizában történő könyvvezetés esetén a könyvvezetés pénznemétől eltérő pénznemben felmerült ügyletek
elszámolására, értékelésére az (1)–(10) bekezdés előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.”
291. §		
Az Szt. 81. § (2) bekezdés o) és p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:)
„o) a 77. § (2) bekezdés d) pontja és (4) bekezdés b) pontja alapján az előző üzleti év(ek)ben kapott, bevételként
elszámolt támogatás, juttatás visszafizetendő összegét;
p) a térítés nélkül átadott eszközök − a részesedések, az értékpapírok, a befektetett pénzügyi eszközök között
kimutatott kölcsönök és a vásárolt követelések kivételével − nyilvántartás szerinti értékét, valamint a térítés nélkül
nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval
növelt összegben.”
292. § (1) Az Szt. 84. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni:]
„f ) kamat swap ügyletek esetén, ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő
értékelést:
fa) amennyiben az elszámolás az üzleti év mérlegfordulónapjáig lezárult, az ügylet realizált nyereségét, valamint
az ügylethez kapcsolódóan a 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy a 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint
kimutatott elhatárolás megszüntetését;
fb) amennyiben az elszámolás a mérleg fordulónapjáig nem zárult le, az utolsó kamatfixálás időpontja és a fordulónap
közötti időszakra az ügylet alapján járó kamatkülönbözet 32. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elhatárolásának
összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás megszüntetését;
fc) piaci érték (valós érték) fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén azok fordulónapi valós értéke vagy belső értéke
alapján a 32. § (5) bekezdés c) pontja szerinti elhatárolás összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás
megszüntetését;
fd) cash-flow fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén a 32. § (5) bekezdés e) pontja szerinti elhatárolás összegét;”
(2) Az Szt. 84. § (7) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:)
„j) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést és az ügylet zárása
a mérleg fordulónapjáig megtörtént, a kamat swap ügyletek kivételével a származékos ügyletek zárása időpontjában
érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – nyereségjellegű – különbözet teljes összegét, valamint
az ügylethez kapcsolódóan a 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy a 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott
elhatárolás megszüntetését;
k) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést, a nem kamatfedezeti célú,
egyéb piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján a 32. § (5) bekezdés
c) pontja szerinti elhatárolás összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás megszüntetését, valamint
a nem kamatfedezeti célú, egyéb cash-flow fedezeti célú ügyletek esetén a 32. § (5) bekezdés e) pontja szerinti
elhatárolás összegét és annak megszüntetését;”
293. § (1) Az Szt. 85. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azt hitelintézet,
más gazdálkodó vagy magánszemély részére kell fizetni:]
„c) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv
szerinti érték különbözetében realizált veszteséget;”
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(2) Az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azt hitelintézet,
más gazdálkodó vagy magánszemély részére kell fizetni:]
„e) kamat swap ügyletek esetén, ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő
értékelést:
ea) amennyiben az elszámolás az üzleti év mérlegfordulónapjáig lezárult, a kamat swap ügyletek realizált veszteségét,
valamint az ügylethez kapcsolódóan a 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy a 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint
kimutatott elhatárolás megszüntetését;
eb) amennyiben az elszámolás a mérleg fordulónapjáig nem zárult le, az utolsó kamatfixálás időpontja és a fordulónap
közötti időszakra az ügylet alapján fizetendő kamatkülönbözet 44. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elhatárolásának
összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás megszüntetését;
ec) kamat swap ügyletek esetén azok fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján a 44. § (5) bekezdés c) pontja
szerinti elhatárolás összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás megszüntetését;
ed) cash-flow fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén a 44. § (5) bekezdés e) pontja szerinti elhatárolás összegét;”
(3) Az Szt. 85. § (3) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:)
„j) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést, a kamat swap ügyletek
kivételével a származékos ügyletek zárása időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti
– veszteségjellegű – különbözet teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, valamint
az ügylethez kapcsolódóan a 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy a 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott
elhatárolás megszüntetését;
k) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A–59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést, a kamat swap ügyletek
kivételével a származékos ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján a 44. § (5) bekezdés c) pontja
szerinti elhatárolás összegét, és az előző időszakokban így kimutatott elhatárolás megszüntetését, valamint a nem
kamatfedezeti célú, egyéb cash-flow fedezeti célú ügyletek esetén a 44. § (5) bekezdés e) pontja szerinti elhatárolás
összegét és annak megszüntetését;”
294. §		
Az Szt. 114/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a gazdálkodó az IFRS 11 Közös megállapodások című standard szerinti olyan közös tevékenységgel rendelkezik,
amelyet e törvény szerint részesedésként mutatna ki, a (4) és (5) bekezdés alkalmazása során, az IFRS-ek szerinti saját
tőke egyes elemeiből levezetett saját tőke elemek nyitó és záró adatait úgy állapítja meg, mintha az ilyen közös
tevékenység számviteli elszámolása tekintetében az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítésére nem tért volna át.”
295. §		
Az Szt. 114/C. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az a jogelőd nélkül alapított gazdálkodó, amely éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze, e §
rendelkezéseit megfelelően alkalmazza, azzal, hogy a (4) és (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét legkésőbb
a cégbejegyzését követő 90 nappal teljesíti, valamint a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel vizsgálata
esetükben nem alkalmazandó.
(9) Az a gazdálkodó, amelynek értékpapírjai kereskedelmét az Európai Gazdasági Térség bármely államának
szabályozott piacán az üzleti év során engedélyezték, az engedély megszerzését követő üzleti évtől köteles a 9/A. §
(2) bekezdés a) pontjának megfelelni. Ezen gazdálkodó a (4) és (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét
az engedély megszerzésétől számított 30. nap és az áttérés napját megelőző 30. nap közül a későbbi időpontig
teljesíti.”
296. §		
Az Szt. 141. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (kivéve beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági
formában továbbműködő gazdasági társaságot) könyvviteli nyilvántartásait az átalakulás napját követő nappal nyitja
meg a végleges vagyonmérlege és a végleges vagyonleltára alapján.”
297. §		
Az Szt. 151. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel
rendelkező nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és az engedély
visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való
törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba
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vételének és a nyilvántartásból való törlésének, a nyilvántartásba vételt végző szervezet kijelölésének, továbbá
a kötelező szakmai továbbképzésnek, a továbbképzés ellenőrzésének, a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására
jelentkező szervezetek akkreditációs eljárásának és a kreditpont-minősítési eljárásnak a szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg, azzal, hogy az eljárások során méltányossági eljárásnak nincs helye.”
298. §		
Az Szt. 177. §-a a következő (62)–(64) bekezdéssel egészül ki:
„(62) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 3. § (1) bekezdés 4. pontját, (8) bekezdés 10., 10/a. és 10/b. pontját, (9) bekezdés 1. pont b) alpontját,
2. pont a) alpontját, 11. pontját, 11/a., 12/a., 13/a. és 14. pontját, 29. § (7) bekezdését, 32. § (5)–(7) bekezdését, 43. §
(2) bekezdését, 44. § (5) és (6) bekezdését, 47. § (11) bekezdését, 59/A. § (6) bekezdését, (7) bekezdés f ) pontját, 59/B. §
(6) bekezdését, 59/D. § (1), (2) és (10) bekezdését, 59/E. § (1), (1a), (4), (6), (11) és (12) bekezdését, 60. § (11) bekezdését,
81. § (2) bekezdés o) és p) pontját, 84. § (5) bekezdés f ) és g) pontját, (7) bekezdés f ), j), k) és s) pontját, 85. § (2) bekezdés
c), e) és f ) pontját, (3) bekezdés f ), j), k) és s) pontját, 90. § (4) bekezdés a) és c) pontját, 114/B. § (6) bekezdését, 114/C. §
(7)–(9) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(63) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel
megállapított 3. § (1) bekezdés 4. pontját, (8) bekezdés 10., 10/a. és 10/b. pontját, (9) bekezdés 1. pont b) alpontját,
2. pont a) alpontját, 11. pontját, 11/a., 12/a., 13/a. és 14. pontját, 29. § (7) bekezdését, 32. § (5)–(7) bekezdését, 43. §
(2) bekezdését, 44. § (5) és (6) bekezdését, 47. § (11) bekezdését, 59/A. § (6) bekezdését, (7) bekezdés f ) pontját, 59/B. §
(6) bekezdését, 59/D. § (1), (2) és (10) bekezdését, 59/E. § (1), (1a), (4), (6), (11) és (12) bekezdését, 60. § (11) bekezdését,
81. § (2) bekezdés o) és p) pontját, 84. § (5) bekezdés f ) és g) pontját, (7) bekezdés f ), j), k) és s) pontját, 85. § (2) bekezdés
c), e) és f ) pontját, (3) bekezdés f ), j), k) és s) pontját, 90. § (4) bekezdés a) és c) pontját, 114/B. § (6) bekezdését, 114/C. §
(7)–(8) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(64) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított
114/C. § (4) és (5) bekezdését az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő 2017. üzleti évi áttérés tekintetében is
alkalmazni lehet, azzal, hogy amennyiben a gazdálkodó az IFRS-ekre való 2017. üzleti évi áttérési szándékát az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény hatálybalépését megelőzően
– a korábbi szabályoknak megfelelően – bejelentette, úgy áttérési szándékát 2016. december 15-ig visszavonhatja.”
299. §		
Az Szt.
1.
3. § (9) bekezdés 1. pont b) alpontjában a „határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős
ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket” szövegrész helyébe a „származékos ügyleteket”
szöveg;
2.
3. § (9) bekezdés 2. pont a) alpontjában a „határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős
ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket” szövegrész helyébe a „származékos ügyleteket”
szöveg;
3.
29. § (7) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében a „határidős és opciós” szövegrészek helyébe a „származékos”
szöveg;
4.
59/B. § (6) bekezdésében, 84. § (5) bekezdés g) pontjában, 85. § (2) bekezdés f ) pontjában a „kamat-swap”
szövegrészek helyébe a „kamat swap” szöveg;
5.
59/D. § (1) bekezdésében a „határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős ügyletrésze”
szövegrész helyébe a „származékos ügyletek” szöveg;
6.
59/E. § (1) bekezdésében az „az ügylet megkötésekor” szövegrész helyébe az „a fedezeti kapcsolat
megjelölésekor” szöveg;
7.
59/E. § (4) bekezdésében az„a (6) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe az„a 47. § (11) bekezdésben
meghatározott kivétellel” szöveg;
8.
90. § (4) bekezdés a) pontjában a „határidős, opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős részének”
szövegrész helyébe a „származékos ügyletek” szöveg;
9.
90. § (4) bekezdés c) pontjában a „határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek” szövegrész helyébe
a „származékos ügyletek” szöveg;
10.
114/C. § (4) és (5) bekezdésében a „90 nappal” szövegrészek helyébe a „30 nappal” szöveg;
11.
114/C. § (7) bekezdésében az „éves beszámolót készítő” szövegrész helyébe az „éves beszámolót áttérés alapján
készítő” szöveg;
12.
141. § (3) bekezdésében a „letétbe helyezni” szövegrész helyébe az „az átalakulás napját követő 90 napon belül
letétbe helyezni” szöveg
lép.
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300. §		
Hatályát veszti az Szt.
1.
59/E. § (6) bekezdése,
2.
84. § (7) bekezdés f ) pontjában és 85. § (3) bekezdés f ) pontjában a „befektetett pénzügyi eszközhöz,
értékpapírhoz és” szövegrész,
3.
84. § (7) bekezdés s) pontjában, 85. § (3) bekezdés s) pontjában a „(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti
megszüntetése)” szövegrész,
4.
90. § (4) bekezdés a) és c) pontjában az „elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási ügylet,”
szövegrész,
5.
114/C. § (4) bekezdésében a „ , valamint a Központi Statisztikai Hivatal” szövegrész.

32. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
301. §		
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni)
„a) a kamarai tagsági viszony megszűnésének megállapításért, valamint a könyvvizsgáló cég nyilvántartásból való
törléséért,”
(indított kamarai hatósági eljárásért.)
302. §		
A Kkt. 50. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kérelem alapján minősítést a kamarai tag könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy a minősítés megadása iránti
kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül)
„c) legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett – vagy
IFRS minősítés esetén legalább három éven át közreműködött kamarai tag könyvvizsgáló mellett jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában – és sikeresen teljesítette az adott minősítésre előírt
szakmai minősítő vizsgát.”
303. §		
A Kkt. 52. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A 49. § szerinti minősítést vissza kell vonni, ha)
„f ) a Magyar Nemzeti Bank a tőkepiacról szóló törvény, a biztosítási tevékenységről szóló törvény illetve
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján a minősítés visszavonását kezdeményezte.”
304. §		
A Kkt. 91. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az okleveles könyvvizsgálói képzési programból törölni kell azt,
a) aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg,
b) akinek a vonatkozásában az okleveles könyvvizsgálói képzés képzési idejének 89. §-ban meghatározott időtartama
eredménytelenül eltelt.
(4) Az okleveles könyvvizsgálói képzési programból való törlés tekintetében a kamara oktatási bizottsága jár el.”
305. §		
A Kkt. 136. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamara felvételi bizottsága)
„c) első fokon dönt a gazdálkodó szervezetek (szervezetek) nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartásból való
törlésről,”
306. §		
A Kkt.
a)
2. § 13. és 14. pontjában az „a kamara engedélyével” szövegrész helyébe az „e törvény alapján” szöveg,
b)
30. § (1) bekezdés d) pontjában a „közfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe a közfelügyeleti hatóság, vagy
a kamara minőségellenőrzési bizottságának” szöveg,
c)
42. § (1) bekezdésében a „41. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „41. § (3) bekezdés” szöveg,
d)
48. § (5) bekezdésében a „Minőségellenőrzés” szövegrész helyébe a „Minőségellenőrzés, kamarai
minőségellenőrzés” szöveg,
e)
91. § (2) bekezdés d) pontjában, 98. § (1) bekezdés b) pontjában, 101/A. § (1) és (2) bekezdésében a „12. §”
szövegrész helyébe a „9/H. §” szöveg,
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165. § (4) bekezdésében, 166. § (3) bekezdésében, 167. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 170. § (5) bekezdésében,
171. §-ában a „minőségellenőrzés” szövegrész helyébe a „kamarai minőségellenőrzés” szöveg,
166. § (2) bekezdésében, 167. § (1) bekezdésében a „minőségellenőrzést” szövegrész helyébe a „kamarai
minőségellenőrzés” szöveg,
170. § (1) bekezdésében a „minőségellenőrzésről” szövegrész helyébe a „kamarai minőségellenőrzésről” szöveg,
172. § (1) bekezdésében a „minőségellenőrzéssel” szövegrész helyébe a „kamarai minőségellenőrzéssel”
szöveg,
173. §-ában a „minőségellenőrzések” szövegrész helyébe a „kamarai minőségellenőrzések” szöveg

33. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása
307. §		
Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról
szóló 2015. évi LXXXV. törvény 34. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A Tpt. 358. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó által – a Ptk. jogi személyekre
vonatkozó rendelkezései által a könyvvizsgálókra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – könyvvizsgálói
feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
cég részére adható megbízás, amely rendelkezik kibocsátói minősítéssel.””

X. FEJEZET
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK
34. A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi
adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi
XIX. törvény módosítása
308. §		
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés
előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény 3. §-ában kihirdetett Magyarország Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA
szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás 2. cikk 2. a) (5) (B) pontjának hivatalos magyar nyelvű fordításában
az „az ingatlaneladásból” szövegrész helyébe a „a vagyoneladásból” szöveg lép.

35. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok
közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása
309. §		
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Megállapodást kihirdető törvény)
1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

XI. FEJEZET
A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉST ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA
36. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
310. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén a miniszter, az egyéb, szerencsejáték
szervezéshez kapcsolódó két vagy többoldalú szerződés esetén a miniszter vagy az állami adó- és vámhivatal
vezetője jár el a szerződés előkészítése, megkötése, módosítása, megszüntetése során és felel a szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítéséért.”
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311. §		
Az Szjtv. 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szerencsejáték ügyben, valamint ajándéksorsolás és játékautomata üzemeltetés tekintetében a nyilvántartásba
vételi, ellenőrzési, továbbá jogkövetkezmények megállapítására irányuló eljárásokra tekintettel az ügyfél a képviselet
ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat és ezt az állami adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó
meghatalmazás, megbízás – a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl – az állami adóhatóság
előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az ügyfél, vagy annak képviselője az állami adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az ügyfél
képviselője jelenti be, az állami adóhatóság a bejelentésről az ügyfelet írásban értesíti. Az ügyfél az eseti, illetve az állandó
meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz,
illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az állami adóhatóságnál.
A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az állami adóhatósággal szemben az állami adóhatósághoz történő
bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még
az állami adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.”
312. § (1) Az Szjtv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság jogosult az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet érintő kimutatásokat, adatokat,
bizonylatokat, vizsgálati anyagokat bármikor bekérni, azokba betekinteni, illetve helyszíni vizsgálatot tartani.
Az állami adóhatóság ellenőre a helyszíni ellenőrzés során jogosult azokba a helyiségekbe belépni, amelyek esetében
valószínűsíthető, hogy azok az e törvény hatálya alá tartozó tevékenység végzésével érintettek, jogosult az ilyen
tevékenységgel összefüggő helyiségeket, helyszínt, eszközöket átvizsgálni. Ha az ügyfél az e törvény hatálya alá
tartozó tevékenység más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni az állami adóhatóság
helyszíni ellenőrzését. Az állami adóhatóság az ellenőrzést vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély
lakásában is elvégezheti abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy a lakásban az e törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet, így különösen engedély nélküli szerencsejáték szervezést folytatnak.”
(2) Az Szjtv. 36. §-a a következő (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állami adóhatóság az ellenőrzés helyszínén jelenlévő személyeket tanúként hallgathatja meg. Amennyiben
az ellenőrzés helyszínen az ellenőrzött nincs jelen, az állami adóhatóság a tanút az ellenőrzött előzetes értesítése
mellőzésével is meghallgathatja.
(3b) Az ellenőrzött szervezet vagy személy köteles a tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra, valamint köteles
biztosítani a tevékenységre vonatkozó hatósági jelzések ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzött szervezet vagy
személy köteles továbbá az állami adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit
a helyszíni ellenőrzés során biztosítani.
(3c) Az állami adóhatóság az e törvényben előírt feladatainak teljesítése érdekében jogosult a magánszemélyt
személyazonosságának igazolására felhívni akkor, ha a körülmények arra utalnak, hogy e törvény hatálya alá
tartozó tevékenységet folytat, abban közreműködik, közvetít, vagy e törvény hatálya alá tartozó játékban részt vesz.
Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolni. A személyazonosság igazolására elsősorban
a személyi igazolvány szolgál, elfogadható továbbá minden olyan okmány, amelyből az igazoltatott kiléte hitelt
érdemlően megállapítható. Az adóhatóság más jelen lévő, ismert személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja
igazolásként. A személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a személyazonosság megállapítására az állami
adóhatóság a rendőrség közreműködését veheti igénybe. Az igazoltatás csak a személyazonosság megállapításához
szükséges ideig tarthat. Az igazoltatottal az igazoltatás során közölni kell annak okát.
(3d) Az ellenőrzés során az ellenőrzött köteles felszólításra ruházatát kiüríteni és a birtokában lévő tárgyakat
az ellenőröknek átadni.
(3e) Ha a helyszíni ellenőrzés zavartalan lefolytatása másképpen nem biztosítható, az állami adóhatóság a rendőrségről
szóló törvény szerinti rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti, vagy a NAV hivatásos állományú, jelen lévő
tagja útján az eljárás zavartalan lefolytatását biztosíthatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény szerinti
intézkedések alkalmazásával.”
313. §		
Az Szjtv. 36/F. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az állami adóhatóság elkobozhatja azt a dolgot]
„d) amely engedély nélkül végzett szerencsejáték szervezés eszközéül használt berendezésben található”
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314. §		
Az Szjtv. IV. fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Nemzetközi közigazgatási együttműködés
36/L. § (1) Az EGT államok szerencsejáték szabályozó és felügyeleti hatóságai közötti, az online szerencsejátékkal
összefüggő Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) végrehajtása során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény nemzetközi jogsegélyről szóló rendelkezéseit
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Megállapodás végrehajtása során a magyar hatáskörrel rendelkező hatóság (a továbbiakban: magyar hatóság)
a miniszter. A magyar hatóság a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos eljárási cselekményeket az állami
adóhatóság útján is teljesítheti.
(3) A másik EGT állam hatáskörrel rendelkező hatósága (a továbbiakban: EGT társhatóság) megkeresésének teljesítését
a magyar hatóság megtagadhatja abban az esetben is, ha a megkeresés teljesítése
a) a szerencsejáték szervezési tevékenység hatékony szakmai irányítását vagy hatósági felügyeletét, ellenőrzését,
illetve a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működését sérti vagy veszélyezteti, vagy
b) a magyar hatóság részére jelentős költséggel vagy indokolatlan adminisztratív teherrel járna és az EGT társhatóság
a költségek viseléséről vagy az adminisztratív teher csökkentéséről szóló írásbeli egyeztetéstől elzárkózik vagy
az írásbeli egyeztetés egyéb okból nem vezet ésszerű időben eredményre.
(4) A magyar hatóság a Megállapodás végrehajtása során nem online kaszinójátékra vagy nem távszerencsejátékra
vonatkozó megkeresést erre vonatkozó viszonosság esetén teljesít és kizárólag abban az esetben kezdeményez, ha
az EGT társhatóság a nem online kaszinójátékra vagy a nem távszerencsejátékra vonatkozó megkeresés teljesítését
a Megállapodás részét képező nemzeti kapcsolódási pontokról szóló dokumentumában viszonosságra hivatkozással
vagy más módon lehetővé teszi.
(5) A Megállapodás végrehajtása során
a) a magyar hatóság kizárólag írásbeli, magyar vagy angol nyelvű megkereséseket kezdeményez és teljesít, az egyéb
EGT tagállami hivatalos nyelv használatára a magyar hatóság és az EGT társhatóság írásbeli egyeztetése alapján
kerülhet sor,
b) a megkereséseket elsősorban elektronikus úton kell kezdeményezni és teljesíteni, megkeresés papír alapú vagy
egyéb formájú kiadására és teljesítésére a megkereséssel érintett információ jellegére tekintettel, vagy a magyar
hatóság és az EGT társhatóság írásbeli egyeztetése alapján kerülhet sor.
(6) A megkeresés teljesítéséért – a jelentős költséggel járó megkeresés kivétel – a magyar hatóság az EGT társhatósággal
szemben igényt nem érvényesít és az EGT társhatóság megkeresés teljesítésével összefüggő költségigényét nem
teljesíti. A jelentős költséggel járó megkeresés esetén a költségek viseléséről előzetesen írásban egyeztetni kell.
Előzetes írásbeli egyeztetés és a jelentős költségek viseléséről szóló eseti megállapodás hiányában az EGT társhatóság
megkeresését a (3) bekezdés b) pontja szerint el kell utasítani, a magyar hatóság megkeresését vissza kell vonni.”
315. §		
Az Szjtv.
a)
12. § (5) bekezdésében az „elkövetéstől” szövegrész helyébe az „elkövetéstől, illetve az új eljárás elrendelése
esetén az új eljárás lefolytatását elrendelő ítélet jogerőre emelkedésétől” szöveg,
b)
36/C. § (2) bekezdés e) pontjában a „játékkaszinó üzemeltetése” szövegrész helyébe a „játékkaszinó, online
kaszinó üzemeltetése” szöveg
c)
37. § 18. pontjában a „szerencsejáték – ideértve a távszerencsejátékot is –” szövegrész helyébe a „szerencsejáték,”
szöveg
lép.
316. §		
Hatályát veszti az Szjtv.
a)
13. § (5) bekezdésében a „ , vita esetén” szövegrész,
b)
34. § (2) bekezdése.
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XII. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
37. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása
317. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 5. § e) pontjának
ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a d) pont szerinti teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető az 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. §
(1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig, feltéve, hogy
a hozzájárulásra kötelezett]
„ea) az 5. § ab) alpontja szerint, az év 1–6. és 9–12. hónapjában legalább – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás
esetében együttesen számított – 30 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási
kötelezettségét, és”

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés
318. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, 2. § (2) bekezdése, 3–6. §, 7. § (2)–(3) bekezdése, 8. §, 13. § 1–3. pontja, 7–8. pontja, 11–12. pontja, 18–19. pontja,
23–30. pont, 14–18. §, 20. §, 21. § (1)–(3) bekezdése, (5)–(11) bekezdése, 22. §, 24. §, 26–28. §, 30. § (3) bekezdése,
32. §, 33. § 2. és 3. pontja, 34. § 1–8. pontja, 17. pontja, 35. §, 37. § 2. pontja, 39. §, 41. §, 43. §, 47. §, 49. §, 53. §,
55–58. §, 59. § 2–5. pontja, 61–76. §, 78. §, 102–136. §, 137. § (1) bekezdése, 138–142. §, 145. § 1–4. pontja, 6–8. pontja,
146–149. §, 150. § 2–3. pontja, 151. § (1) bekezdése, 152. §, 154. §, 155. §, 157. § 1–2. pontja, 158–166. §, 168. §, 170. §,
172–186. §, 188. §, 189. §, 191. §, 195. §, 196. §, 198–200. §, 202–204. §, 205. § 1–6. pontja, 8–37. pontja, 206. § 1. pontja,
3–10. pontja, 207–216. §, 220–272. §, 274–277. §, 278. § (1) bekezdése, 279–295. §, 299. § 1–9. pontja, 11–12. pontja,
300. § 1–4. pontja, 309. §, 317. §, 1. melléklet 1., 2., 5., 6., 8. pontjai és a 3–9. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 13. § 20. pontja, 137. § (2) bekezdése, 145. § 5. pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.
(4) A 206. § 2. pontja 2017. június 30-án lép hatályba.
(5) A 187. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 205. § 7. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
319. §		
A 207. §, 209. §, 210. §, 213. §, 214. § az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területére vonatkozó
kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. december 8-i 2015/2376/EU
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
320. §		
A 315. § c) pontjában foglaltaknak tartalmilag megfelelő normaszöveg tervezetének a műszaki szabályokkal és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti
előzetes bejelentése a 2015/470/HU sz. műszaki notifikációs eljárásban megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pontja a következő 2.11. alponttal egészül ki:
(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)
„2.11. a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozói (katonaözvegyek és az elhunyt saját háztartásában eltartott,
árván maradt gyermekek, hadiárvák) részére belső szabályzat szerint biztosított lakhatási támogatás, lakáscélra adott
vissza nem térítendő támogatás.”
2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.7. alpontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„f ) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak”
(bármely esetben feltéve, hogy az nem minősül tevékenység ellenértékének;)
3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.11. a szakképző iskolai tanulónak, a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatónak
tanulószerződés, hallgatói munkaszerződés alapján és a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak
a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően
kifizetett díjazás, továbbá a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás,
továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény vagy a szakképzésről
szóló törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak nyújtott ösztöndíj;”
4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.21. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi
lízingszerződésből származó követelés elengedése (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve,
hogy a követelés elengedésére
a) belső szabályzatban foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával,
független felek között,
b) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás keretében megkötött egyezség
alapján vagy
c) a Magyar Nemzeti Banknak a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról szóló ajánlása
alapján, az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében
kerül sor.”
5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.34. alponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.34. a 17. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben
a FINA-tisztségviselők, a versenybírók részére kifizetett juttatás (különösen: a napidíj, valamint a szállás- és utazási
költségek megtérítése), a sportolók részére kifizetett pénzdíj, a FINA-tisztségviselők, versenybírók, szervezőbizottsági
tisztségviselők, a sportolók és önkéntesek részére adott formaruhák, természetben biztosított ellátás, a versenyekhez
kapcsolódóan adott promóciós jellegű juttatások.”
6. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.19. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„b) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős
miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős
miniszter által az államközi és az államok feletti szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott
vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.), adott ajándék;
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért
felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter esetében ide kell érteni azt az esetet is, amikor
az előzőeket külképviselet által közvetve nyújtja;”
7. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.4 alpont c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések
A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok
A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában az egyes fogalmak
jelentése a következő:)
„c) a méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően
ca) egy-két személy esetében: legfeljebb három lakószoba,
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cb) három-négy személy esetében: legfeljebb négy lakószoba.
Minden további személy esetében egy lakószobával nő a lakásigény mértéke.
E rendelkezés alkalmazásában nem minősül lakószobának az a lakóhelyiség, amelynek hasznos alapterülete nem
haladja meg a 8 négyzetmétert. A lakószoba – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter,
legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkező lakóhelyiség. A 30 négyzetméternél
nagyobb lakóhelyiséget két szobaként kell számításba venni. Ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan
közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell
figyelembe venni. A 8 négyzetméternél nagyobb, de 12 négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében
két ilyen lakóhelyiséget egy lakószobaként kell figyelembe venni, azzal, hogy ha az így kapott szobaszám nem egész
szám, a szobaszámot lefelé kerekítve kell megállapítani.
d) együtt költöző, együtt lakó családtagok: a támogatást igénylő munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és életkoruktól
függetlenül a munkavállaló polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, házastársának közeli hozzátartozói,
élettársa és annak közeli hozzátartozói, feltéve, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatással, munkáltatói lakáscélú
hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott életvitelszerűen együtt laknak. Fiatal gyermektelen házaspár
esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál együtt költöző, együtt lakó családtagként legfeljebb három
születendő gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében további két születendő gyermeket, két gyermekes
fiatal házaspár esetében pedig további egy születendő gyermeket is számításba lehet venni. Fiatal a házaspár, ha
a lakáscélú munkáltatói támogatás igénylésekor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.”
8. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pontja a következő 9.8. alponttal egészül ki:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések)
„9.8. Az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó
szabályok
9.8.1. Adómentes az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek vagy
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld (a továbbiakban: erdőnek
minősülő föld) használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult
erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által
megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött
megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján – határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosult
adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján – a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás
időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.
9.8.2. A magánszemély köteles a 9.8.1 pont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi
pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni,
ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból
(ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását)
megszűnik.”

2. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. A Tao. törvény 1. számú melléklet 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt
értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető]
„b) a koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszközöknél, valamint a közfeladatot ellátó víziközmű-szolgáltató által
vagyonkezelési jogviszony keretében üzemeltetett és az alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi eszközöknél,”
2. A Tao. törvény 1. számú melléklet 5/b. pontjában a „3. § (5) bekezdés 1. pontja szerinti” szövegrész helyébe a „3. §
(5) bekezdés 1. pontja és 177. § (50) bekezdése szerinti” szöveg lép.
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3. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. A Tao. törvény 2. számú melléklet II. ÉPÍTMÉNYEK alcíme alatti táblázata helyébe a következő táblázat lép:
Az építmény jellege

Leírási kulcs%

Ipari építmény

2,0

Mezőgazdasági építmény

3,0

ebből: önálló támrendszer

15,0

Melioráció

10,0

Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út

5,0

Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is

4,0

Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.)

7,0

Vízi építmény

2,0

Híd

4,0

Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is

8,0

Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték

6,0

Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáztávvezeték, termálkút

10,0

Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték

25,0

Egyéb, minden más vezeték

3,0

ebből: víziközmű-vezeték

2,0

Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével)

1,0

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás

6,0

Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény

15,0

Minden egyéb építmény

2,0

2. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcím
a) pont 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök]
„5. A HR 8469, 8470, 8472 vtsz.-ok.”
3. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcím
a) pont 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök]
„6. A HR 8419 11, 8541 40 vtsz.-alszámok.”
4. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcím
a) pont 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök]
„8. A HR 8418 80 vsz.-alszám, valamint a 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és
-hasznosító berendezések.”
5. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcím
a) pont 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök]
„12. A HR 8419 20 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.”
6. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcíme
c) pontjában az „a)–b) pontban” szövegrész helyébe az „a)–b) pontban és d)–e) pontban” szöveg lép.
7. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK alcíme
a következő d) és e) ponttal egészül ki:
„„d) 10%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
Hulladék ágazat gépei, berendezései, felszerelései, járművei.
e) 7%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerinti víziközmű alkotórészét,
tartozékát képező gépek, berendezések, felszerelések, a Vksztv.-ben meghatározott rendszerfüggetlen
víziközmű-elemek kivételével.”

4. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) része a következő 3. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„3. az élőzenei szolgáltatásra tekintettel költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) összege, a 22/F. § szerinti
adókedvezmény érvényesítése esetén;”
2. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke
(ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt
kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó,
ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik, vagy az adózó nem
rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatást az eredményében
bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül
számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás
elkészítését követően nyilatkozat útján igazol; amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem
végez, a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő arról
nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett;”

5. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
Az Art. 1. számú melléklet I/B/2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az éves adóbevallás határidői)
„b) a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóév utolsó napján vállalkozási tevékenységet nem folytató
magánszemélynek, – ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napján szüneteltető magánszemélyt is –
ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett
az adóévet követő év május 20-áig,”
(kell bevallást benyújtani.)

6. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
Az Art. 3. számú melléklete a következő, T) ponttal egészül ki:
„T) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyévet követő év január
31-éig adatot szolgáltat a rokkantsági járadék és a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat
tartalmáról.”
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7. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. Az Aktv.1. melléklet III.C.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Ha egy Meglévő Egyéni Számla 2015. december 31-én, illetve azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást
kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való
bekerülés évét megelőző adóév utolsó napján nem minősül Magas Értékű Számlának, de valamely ezt követő adóév
utolsó napján Magas Értékű Számlává válik, a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény az azon adóévet követő adóév
folyamán, amelyben a számla Magas Értékű Számlává vált, a számlára vonatkozóan a C. pont szerinti kiterjesztett
ellenőrzési eljárást kell lefolytatnia. Ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a számla Jelentendő Számla, a Jelentő
Magyar Pénzügyi Intézmény évente köteles adatot szolgáltatni az érintett számláról arra az adóévre vonatkozóan,
amelyben a számla Jelentendő Számlának minősült, valamint az azt követő adóévekre vonatkozóan is, kivéve, ha
a Számlatulajdonos már nem minősül Jelentendő Személynek.”
2. Az Aktv.1. melléklet III.D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„D. A Meglévő Magas Értékű Egyéni Számlák ellenőrzését 2016. december 31-ig, a Meglévő Alacsonyabb Értékű
Egyéni Számlák ellenőrzését 2017. december 31-ig kell lezárni. Azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást
kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be a Meglévő Magas
Értékű Egyéni Számlák és Meglévő Alacsonyabb Értékű Egyéni Számlák ellenőrzését a mellékletbe való bekerülés
évének utolsó napjáig kell lezárni.”
3. Az Aktv.1. melléklet V.A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A. Az átvilágítás, az azonosítás vagy az adatszolgáltatás alól mentesíthető Jogalanyi számlák
A Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek mindaddig nem kell ellenőriznie, azonosítania vagy Jelentendő Pénzügyi
Számlaként kezelnie a 2015. december 31-én vagy azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető
törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés
évét megelőző adóév utolsó napján 250 000 USD-t nem meghaladó, forintban vagy külföldi fizetési eszközben
(devizában) kifejezett összesített egyenlegű vagy értékű Meglévő Jogalanyi Számlát, amíg a számla összesített
egyenlege vagy értéke valamely következő adóév utolsó napján nem haladja meg az említett összeget vagy értéket.”
4. Az Aktv.1. melléklet V.B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B. Átvilágítandó Jogalanyi Számlák
A Meglévő Jogalanyi Számlák, amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én illetve azon más
államok esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt
követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés évét megelőző adóév utolsó napján meghaladja a 250 000
USD-nak megfelelő, forintban vagy külföldi fizetési eszközben (devizában) kifejezett összeget, valamint a Meglévő
Jogalanyi Számlák, amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én illetve azon más államok
esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő
hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés évét megelőző adóév utolsó napján nem haladja meg az említett
összeget, de bármely későbbi adóév utolsó napján meghaladja azt, a D. pontban meghatározott eljárásoknak
megfelelően kell átvilágítani.”
5. Az Aktv.1. melléklet V.D.2 pontja a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) A Számlatulajdonos passzív nem pénzügyi jogalanyiságának megállapítása:]
„A Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény a Számlatulajdonos passzív nem pénzügyi jogalanyiságának megállapítása
céljából a Számlatulajdonost nyilatkozattételre szólítja fel, kivéve, ha a rendelkezésére álló vagy nyilvánosan
hozzáférhető adatokat mérlegelve megállapítja, hogy a Számlatulajdonos Aktív Nem Pénzügyi Jogalany vagy
olyan, a VIII/A/6. b) pontja szerinti Pénzügyi Intézmény, amely nem Résztvevő joghatóság Pénzügyi Intézménye.
A Számlatulajdonos a passzív nem pénzügyi jogalanyiságáról a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény felszólítására
írásban tesz nyilatkozatot.”
6. Az Aktv. 1. mellékletének V.E. pontja az alábbi „1a.” ponttal egészül ki:
„1a. Az 1. bekezdés rendelkezéseitől eltérően azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető törvény
1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés évét
megelőző adóév utolsó napján 250 000 USD-t meghaladó, forintban vagy külföldi fizetési eszközben (devizában)
kifejezett, összesített egyenlegű vagy értékű Meglévő Jogalanyi Számlák ellenőrzését a mellékletbe való bekerülés
évének utolsó napjáig kell elvégezni.”
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7. Az Aktv.1. melléklet V.E.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Azoknak a Meglévő Jogalanyi Számláknak az ellenőrzését, amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015.
december 31-én vagy azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe
2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés évét megelőző adóév utolsó
napján nem haladja meg a 250 000 USD-nak megfelelő, forintban vagy külföldi fizetési eszközben (devizában)
kifejezett összeget, de egy későbbi adóév december 31-én meghaladja azt, az ezen összeghatár túllépését követő
adóév végéig kell elvégezni.”
8. Az Aktv.1. melléklet VI. 2.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) A Számlatulajdonos passzív nem pénzügyi jogalanyiságának megállapítása:]
„A Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény a Számlatulajdonos passzív nem pénzügyi jogalanyiságának megállapítása
céljából a Számlatulajdonost nyilatkozattételre szólítja fel, kivéve, ha a rendelkezésére álló vagy nyilvánosan
hozzáférhető adatokat mérlegelve megállapítja, hogy a Számlatulajdonos Aktív Nem Pénzügyi Jogalany vagy
olyan, a VIII/A/6. b) pontja szerinti Pénzügyi Intézmény, amely nem Résztvevő joghatóság Pénzügyi Intézménye.
A Számlatulajdonos a passzív nem pénzügyi jogalanyiságáról a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény felszólítására
írásban tesz nyilatkozatot.”
9. Az Aktv. 1. mellékletének VIII.B.1. pontja e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) vagyonkezelői alap, ha annak kezelője olyan Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény, amely az e melléklet I. pontja
alapján jelentendő minden adatot bejelent, az alap valamennyi Jelentendő Számlája tekintetében.”
10. Az Aktv. 1. mellékletének VIII.C.9. pontja a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynél vezetett, 2015. december 31-én vagy azon más államok esetében,
amelyek a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek
be, a mellékletbe való bekerülés évét megelőző adóév utolsó napján már meglévő Pénzügyi Számla;”
11. Az Aktv. 1. mellékletének VIII.C.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Új Számla: a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynél vezetett, 2016. január 1-jén vagy azt követően nyitott Pénzügyi
Számla, amely a C/9. pont b) alpontja alapján nem minősül Meglévő Számlának. Azon más államok esetében, amelyek
a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be,
a mellékletbe való bekerülés adóévének 1. napján vagy azt követően nyitott Pénzügyi Számla, amely a C/9. pont
b) alpontja alapján nem minősül Meglévő Számlának.
12. Az Aktv. 1. mellékletének VIII.C.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Alacsonyabb Értékű Számla: olyan, Magánszemély tulajdonában lévő Meglévő Számla, amelynek összesített
egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én vagy azon más államok esetében, amelyek a Megállapodást kihirdető
törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés
évét megelőző adóév utolsó napján nem haladja meg az 1 000 000 USD-nak megfelelő, forintban vagy külföldi fizetési
eszközben (devizában) kifejezett összeget.”
13. Az Aktv. 1. mellékletének VIII.C.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Magas Értékű Számla: olyan, Magánszemély tulajdonában lévő meglévő számla, amelynek összesített egyenlege
vagy értéke 2015. december 31-én vagy azt követően bármely adóév utolsó napján, illetve azon más államok esetében,
amelyek a Megállapodást kihirdető törvény 1. számú mellékletébe 2017. január 1-jei vagy azt követő hatállyal
kerülnek be, a mellékletbe való bekerülés évét megelőző adóév utolsó napján vagy azt követően bármely adóév
utolsó napján meghaladja az 1 000 000 USD-nak megfelelő, forintban vagy külföldi fizetési eszközben (devizában)
kifejezett összeget.”
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8. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
„2. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői munkakörök fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok

1.

vezetői munkakör

fizetési fokozat

Várakozási idő
a fizetési
fokozatban
(év)

területi szerv

központi szerv

2.

Főigazgató

tábornok

3.

Szakfőigazgató,
főigazgató-helyettes

tábornok
vagy ezredes

4.

Igazgató

5.

6.

7.

Igazgató-helyettes

Főosztályvezető

Főosztályvezető-helyettes

8.

Osztályvezető

1.

0–5

alezredes

2.

5–10

alezredes/ezredes

3.

10–

alezredes/ezredes

1.

0–5

alezredes

2.

5–10

alezredes

3.

10–

alezredes/ezredes

1.

0–5

alezredes

alezredes/
ezredes

2.

5–10

alezredes

alezredes/
ezredes

3.

10–

alezredes

ezredes/
tábornok

1.

0–5

őrnagy

alezredes

2.

5–10

alezredes

alezredes/
ezredes

3.

10–

alezredes

alezredes/
ezredes

1.

0–5

őrnagy

őrnagy

2.

5–10

őrnagy

alezredes

3.

10–

alezredes

alezredes

Besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
(felsőfokú iskolai végzettségű pénzügyőrök)
1.
2.

Fizetési fokozat

Besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
A

B

C

D

E

3.

1

hadnagy

4.

2

hadnagy

hadnagy

5.

3

hadnagy

hadnagy

főhadnagy

százados

6.

4

hadnagy

hadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

7.

5

hadnagy

hadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

8.

6

hadnagy

főhadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

9.

7

hadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

őrnagy

10.

8

főhadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

őrnagy

11.

9

főhadnagy

főhadnagy

százados

őrnagy

őrnagy

12.

10

főhadnagy

százados

százados

őrnagy

alezredes

13.

11

főhadnagy

százados

őrnagy

alezredes

alezredes

14.

12

főhadnagy

százados

őrnagy

alezredes

alezredes

15.

13

főhadnagy

százados

őrnagy

alezredes

alezredes
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Besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
(középiskolai iskolai végzettségű pénzügyőrök)
1.
2.

Fizetési fokozat

Besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
A

B

C

őrmester

törzsőrmester

zászlós

3.

őrmester

törzsőrmester

zászlós

törzszászlós

4.

őrmester

törzsőrmester

zászlós

törzszászlós

7.

5.

őrmester

törzsőrmester

zászlós

törzszászlós

8.

6.

őrmester

törzsőrmester

zászlós

törzszászlós

3.

1.

őrmester

4.

2.

5.
6.

D

9.

7.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

törzszászlós

10.

8.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

11.

9.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

12.

10.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

13.

11.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

14.

12.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

15.

13.

törzsőrmester

főtörzsőrmester

törzszászlós

főtörzszászlós
”

9. melléklet a 2016. évi CXXV. törvényhez
1. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete az 1. pontot követően a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Andorra”
2. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete az 11. pontot követően a következő 11a. ponttal egészül ki:
„11a. Brazília”
3. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 30. pontot követően a következő 30a. ponttal egészül ki:
„30a. Grönland”
4. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 37. pontot követően a következő 37a. ponttal egészül ki:
„37a. Izrael”
5. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 41. pontot követően a következő 41a. ponttal egészül ki:
„41a. Kína”
6. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 43. pontot követően a következő 43a. ponttal egészül ki:
„43a. Kuvait”
7. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 48. pontot követően a következő 48a. ponttal egészül ki:
„48a. Malajzia”
8. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete az 53. pontot követően a következő 53a. ponttal egészül ki:
„53a. Monaco”
9. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete az 54. pontot követően a következő 54a. ponttal egészül ki:
„54a. Nauru”
10. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete az 58. pontot követően a következő 58a. ponttal egészül ki:
„58a. Orosz Föderáció”
11. A Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a 60. pontot követően a következő 60a. ponttal egészül ki:
„60a. Saint Kitts és Nevis”
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A nemzetgazdasági miniszter 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
beszállókártya száma: a nemzetközi repülésben alkalmazott bármilyen okmánynak vagy azzal egyenértékű
számítástechnikai alkalmazásnak az utas nevét, a repülés úti célját, valamint nemzetközi kereskedelmi repülés
esetén a járatszámot tartalmazó adata;
2.
fajtakód: a jövedéki termék adómérték szerinti besorolását jelölő, állami adó- és vámhatóság által megállapított
azonosítószám;
3.
felelős üzemvezető: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 20. § (4) bekezdése
vagy 31. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy;
4.
felhasználási arányszám: az a Jöt.-ben meghatározott adó alapjául szolgáló mértékegységben megadott
hányados, ami az adott termék egységnyi mennyiségének felhasználói engedélyes általi előállításához
szükséges jövedéki termék – beleértve az előállítással összefüggő gyártási veszteséget is – mennyiségi arányát
mutatja a belőle előállított termékre előírt szabványoknak megfelelően;
5.
hitelesített: a mérésügyről szóló törvény szerint hitelesnek minősülő;
6.
szesz: cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági termékből, gyümölcsből és bogyóból, csendes és
habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből, borászati melléktermékből,
gabonából erjesztéssel, lepárlással vagy alkoholtermékből átfinomítással előállított alkoholtermék;
7.
szeszmérő gép: az előállított szesz mennyiségének mérésére szolgáló mérőberendezés.

I. FEJEZET
ENGEDÉLYEK
2. Engedélyezés
2. §

(1) A Jöt. szerinti engedély iránti kérelem az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.
(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a)
adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes esetében a végezni kívánt tevékenységet részletesen
bemutató leírást,
b)
a tevékenység végzésére használni kívánt ingatlan, helyiség, jármű, telephely berendezései használati
jogcímének, valamint a vízi jármű lajstromjelének megállapítására alkalmas okirat másolatát,
c)
a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen használt tárolótartály, mérőeszköz helyére, típusára
vonatkozó leírás másolatát,
d)
az alapanyag és a tárolt, előállított jövedéki termék készletre vétele, tevékenység végzésére használni
kívánt telephelyen belüli felhasználása, egyéb készletváltozása – a Jöt.-ben és az e rendeletben előírt
követelményeknek megfelelő – nyilvántartási és bizonylati rendszere leírásának másolatát,
e)
felhasználói engedély iránti kérelem esetében az előállított, felhasznált mennyiségek alátámasztása céljából
a felhasználási arányszámot, amely – az alapanyag minősége vagy a technológia által indokolt esetben és
mértékben – tűréshatárokkal is megadható,
f)
a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt
engedélyek, igazolások listáját telephelyenkénti összeállításban (kiadó vagy nyilvántartásba vevő hatóság,
engedély vagy igazolás megnevezése, száma, kiadásának időpontja),
g)
a nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú
okmány, valamint a szabad forgalomban nem szabadforgalomba bocsátáskor vagy nem tagállami szállítás
esetén alkalmazott bizonylat kivételével a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok aláírására jogosult személy
közokiratba foglalt aláírásmintáját, kivéve ha az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság
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képviselőjének jelenlétében megadja vagy ha az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az engedélyes
aláírásával egyenértékű, az elektronikus vagy elektronikusan kiállított papíralapú EKO hitelességét igazoló,
az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett, a 8. melléklet szerinti bélyegző (a továbbiakban: különleges
bélyegző) alkalmazásának engedélyezését is kéri,
h)
– a Jöt. 18. § (15) bekezdése és 21. § (7) bekezdése szerinti esetek kivételével – a felajánlott jövedéki biztosíték
számításának levezetését,
i)
a pénzügyi biztosítékról kiállított eredeti okiratot,
j)
– kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén – a kezességvállalási engedéllyel rendelkező
személy eredeti kezességvállalási nyilatkozatát,
k)
– ha az adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál az adóraktár engedélyese helyett a Jöt. 18. §
(12) bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani –
a kérelmet benyújtó személy részére adott megbízás másolatát,
l)
az engedélyes vagy az engedélyes által jövedéki ügyintézőként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki
ügyintézői szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a 6. § (1) bekezdés szerinti egyéb szakképesítést,
szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának, továbbá – megbízott személy esetén – a jövedéki ügyintézői
tevékenység ellátásáról kiállított megbízásnak a másolatát,
m)
az alkalmazott denaturálási eljárás leírását, valamint a 118. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérő részleges
denaturálási eljárás alkalmazása esetén a Jöt. 133. § (2) bekezdése szerinti iratok másolatát,
n)
bejegyzett kereskedői engedélykérelem esetében egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes
vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő beszerzése esetében, a felhasználói engedélyes,
nyilvántartásba vett felhasználó kérelmező részére kiállított nyilatkozatának másolatát egyéb ellenőrzött
ásványolaj beszerzésére adott megbízásáról és az egyéb ellenőrzött ásványolajnak a nyilatkozatot tevő
telephelyén történő átvételéről.
(3) Az engedélyt kérőnek az engedélyezési feltételek helyszíni hatósági ellenőrzésekor a helyszínen rendelkeznie kell
az alábbi dokumentumokkal és azok másolatát a helyszíni ellenőrzés alkalmával elektronikus formában az állami adóés vámhatóság rendelkezésére kell bocsátania:
a)
a tevékenység végzésére használni kívánt telephely helyszínrajza,
b)
– adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes esetében – a tevékenység végzésére használni kívánt
telephely berendezéseinek technológiai rajza és a technológiai folyamatábra,
c)
– amennyiben jogszabály vagy az állami adó- és vámhatóság előírja hitelesített eszközök alkalmazását –
a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen használt tárolótartályra, mérőeszközre vonatkozó
hitelesítési bizonylat,
d)
– egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék előállítása, valamint csendes
és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék felhasználása –
ide nem értve a termék önálló tárolását – esetén – a (2) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel – az előállított,
felhasznált mennyiségek alátámasztása céljából
da)
a végtermék jogszabály által előírt gyártmánylapja, amelyen megadható a gyártmánylapon
feltüntetett összetevők egységnyi végtermék előállításához szükséges mennyisége – az alkalmazott
gyártási technológiától függően tól–ig mennyiséggel is –,
db)
– ha a csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és
alkoholtermék felhasználási célja nem termék-előállítás vagy a csendes és habzóbor, egyéb csendes
és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék nem válik az előállított termék részévé
vagy az előállított termékről jogszabály nem teszi kötelezővé gyártmánylap kiállítását – a csendes
és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék
felhasználásának – az alkalmazott gyártási technológiától függően tól–ig mennyiséggel is megadható
– mennyiségi levezetése,
e)
a Jöt. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a mintavételi szabályzat,
f)
– adózott és adózatlan jövedéki termék azonos telephelyen történő tárolása esetén – a készletek elkülönített
elhelyezésének kialakításáról készített helyszínrajz.
(4) Ha a kérelmező kizárólag a Jöt. 37. § (4) bekezdése szerinti berendezés tesztelését, kipróbálását végzi és az előállított
jövedéki terméket megsemmisíti vagy megsemmisítteti, az engedélykérelemhez csak a (2) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt dokumentumokat kell csatolni és a (3) bekezdésben meghatározottak közül csak az a) és b) pont szerinti
kötelezettségeket kell teljesíteni.
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(5) Egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelem esetén
a)
nem kell csatolni a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt iratokat,
b)
a (3) bekezdésbeliből csak az a) pont szerinti kötelezettséget kell teljesíteni, amelynek teljesítésekor
a dokumentumon fel kell tüntetni a tárolóedények űrtartalmát, helyét és azonosításra alkalmas jelét, és
c)
– a 19. § szerinti esetben – csatolni kell az egyszerűsített adóraktár helyszínrajzát, amelyen pontosan fel
van tüntetve a kérelmező által adóraktárként használt pincerész, azon belül a tárolóedények pontos helye,
azonosításra alkalmas jele, darabszáma, űrtartalma.
3. §

(1) Bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelemben telephelyként olyan hely jelölhető meg és engedélyezhető,
a)
amely a kérelmező telephelye vagy székhelye,
b)
amelynek használatára vasúttársasággal vagy vasúti iparvágánnyal rendelkező személlyel a kérelmező írásban
megállapodást kötött, vagy
c)
amely egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére
történő beszerzése esetében a felhasználói engedélyes vagy a nyilvántartásba vett felhasználó 2. § (2) bekezdés
n) pontja szerinti nyilatkozatában megjelölt telephelye.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az (1) bekezdés a) pontja szerint engedélyezett helyszín is szolgálhat
az egyéb ellenőrzött ásványolaj átmeneti tárolására.
(3) Ha a bejegyzett kereskedői engedélyt kérelmező felhasználói engedéllyel rendelkezik vagy nyilvántartásba vett
felhasználó is és kizárólag az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett tevékenységi körében beszerezhető jövedéki
termékre kér bejegyzett kereskedői engedélyt, csak felhasználói engedélyének számát vagy a nyilvántartásba vételi
számát kell megadnia a bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelméhez. A kérelemről az állami adó- és vámhatóság
15 napon belül dönt.

4. §

(1) A Jöt. 16. § (3) bekezdése szerinti adatváltozás esetén csatolni kell
a)
a változást igazoló irat másolatát, vagy annak megjelölését, hogy azt további telephelyen végzett tevékenység
vagy engedélyezési eljárás kapcsán korábban már bemutatták, és
b)
jogi személy jogutódlása esetén a cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti
kérelem másolatát is,
c)
öröklés esetén az elhunyt engedélyes halotti anyakönyvi kivonatának és az örökös adóraktárra vonatkozó
használati jogcímének megállapítására alkalmas okirata másolatát is.
(2) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerint adatszolgáltatásra nem kötelezett engedélyes a Jöt. 16. § (3) bekezdése szerinti
adatváltozást a 2. § (1) bekezdése szerinti nyomtatványon jelenti be.

5. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az engedélyezési eljárás során az adóraktár, a felhasználói engedélyes üzem
berendezéseiről, tárolótartályairól és az alkalmazott hatósági zárakról műszaki leírást készít, melyet megküld
az engedélyesnek.
(2) Az engedélyes
a)
a berendezést a műszaki leírásban rögzített állapotban tartja,
b)
a berendezésen végrehajtani kívánt változtatásról legkésőbb a változtatást megelőző 3. napon bejelentést tesz
az állami adó- és vámhatóságnak,
c)
az üzemben alkalmazott hatósági zárak épségben tartásáért felelősséggel tartozik.
(3) A műszaki leírás tartalmazza
a)
az engedélyezett telephely üzemi helyiségeinek alaprajzát, feltüntetve benne a berendezések felülnézeti
vázrajzát és jelzését (indokolt esetben folyamatábrát),
b)
a berendezések, tartályok jegyzékét (azonosító jelét, méretét és űrtartalmát),
c)
az alkalmazott hatósági zárak jegyzékét (a sorszám, a berendezés számjele, megnevezése, az alkalmazott zárak
feltüntetésével),
d)
a kérelmező, az engedélyes tájékoztatását a (2) bekezdés szerinti kötelezettségekről.
(4) A hitelesített berendezést az állami adó- és vámhatóság annak egyedi beazonosíthatósága hiányában azonosító jellel
látja el.
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(1) Jövedéki ügyintézői szakképesítésnek minősül
a)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, rendészeti szakvizsgához kötött
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
miniszteri rendelet szerinti, a jövedéki szakterületnek megfelelő középfokú szaktanfolyami végzettség,
b)
a Vám- és Pénzügyőri Iskola és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által
kiállított bizonyítvánnyal elismert középfokú szakmai végzettség vagy az 1998. január 1. és 2010. december 31.
között a Vám- és Pénzügyőrség, 2010. december 31-ét követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki
szakterületén érdemi ügyintézőként vagy oktatásban részt vevőként letöltött legalább három év szolgálati
viszony.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában érdemi ügyintézőnek a jövedéki szakterületen közhatalmi, irányítási,
felügyeleti, ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó hivatalos személy, oktatásban részt vevőnek
a Vám- és Pénzügyőrség, 2010. december 31-ét követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak
alap- és továbbképzését végző hivatásos állományú személy minősül.

7. §		
A Jöt. szerinti engedélyek mintáját a 20. melléklet tartalmazza.

3. Jövedéki biztosíték
8. §

(1) A jövedéki biztosíték összegének elfogadását vagy módosítását az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján
közzétett nyomtatványon kell kérelmezni.
(2) Az állami adó- és vámhatóság határozattal dönt a jövedéki biztosítékra felajánlott összeg elfogadásáról vagy
a kérelmezettől eltérő összegben történő megállapításáról, ha ez az ügy érdeme, egyéb esetben végzést hoz a kérelem
tárgyában.
(3) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely az állami
adó- és vámhatóság rendelkezése alatt áll és jövedéki adótartozás fedezetére különítettek el. A letétként befizetett
összeg akkor kerül az állami adó- és vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a központi letéti számlán jóváírták.
(4) Az egyedileg nem azonosított, továbbá a felszabadított összeggel a befizető szabadon rendelkezik. Ha a befizető
a szabad rendelkezés alatt álló összeg egy részének vagy egészének visszautalását kéri, az állami adó- és vámhatóság
a visszautalást 15 napon belül teljesíti. 15 napon túli visszautalás esetén az állami adó- és vámhatóság kamatot fizet.
A visszautalni kért szabad rendelkezés alatt álló jövedéki letét a befizetőnek az állami adó- és vámhatóság felé fennálló
tartozása erejéig visszatartható.
(5) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték esetén a jövedéki adó és az egyéb terhek kiegyenlítése jogcímenként
a központi letéti számlán elhelyezett letét terhére történik.
(6) Jövedéki biztosítékként olyan pénzügyi biztosíték fogadható el, amelyben a garanciát vállaló hitelintézet,
biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az állami adó- és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül
– bankgarancia esetén a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 munkanapon
belül – az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását.
(7) A pénzügyi biztosítéknak tartalmaznia kell
a)
a pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezését, bankszámlaszámát,
b)
a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,
c)
a pénzügyi biztosíték egyedi azonosítóját, valamint összegét számmal és betűvel,
d)
a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját és
e)
a (6) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást.
(8) A magyar, angol, német vagy francia nyelvtől eltérő nyelven kiállított pénzügyi biztosíték csak hiteles magyar
fordítással ellátva fogadható el.
(9) A pénzügyi biztosíték kötelező adattartalmát az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján teszi közzé.
(10) Ha a pénzügyi biztosítékról és a kezességvállalás formájában nyújtott biztosítékról kiállított eredeti okirat papír
alapú, akkor – a 2. § (2) bekezdésétől eltérően – e tényről a kérelemben nyilatkozni kell és az eredeti okiratot el kell
juttatni az állami adó- és vámhatósághoz. Ha a benyújtott okiratot az állami adó- és vámhatóság elfogadja, az okiratot
bevonja.
(11) A kezességvállalási nyilatkozat elfogadása esetén az állami adó- és vámhatóság a kezességvállalási engedélyhez
nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli és az elkülönítéssel egyidejűleg
értesítést küld a kezességvállaló részére.
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(12) A kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén vagy ha az adófelfüggesztéssel történő
termékszállításhoz az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti
személy nyújt jövedéki biztosítékot, az állami adó- és vámhatóság a döntését a kérelmezőnek megküldéssel
egyidejűleg megküldi az adóraktár engedélyesének vagy a bejegyzett feladónak. Az adóraktár engedélyese vagy
a bejegyzett feladó az adófelfüggesztési eljárás keretében feladandó szállítmány beazonosítása érdekében az e-TKO
tervezeten feltünteti a jövedéki biztosíték átvállalását engedélyező határozat számát is.
(13) A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát az állami adó- és vámhatóság részére
3 napon belül igazoltan el kell juttatni.
(14) A kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg felszabadításáról az állami adó- és vámhatóság elektronikus
értesítést küld a kezességvállaló részére.

4. Nyilvántartásvezetés, bizonylat kiállítás
9. §

(1) A Jöt.-ben és az e rendeletben meghatározott nyilvántartás vezetésére szolgáló számítógépprogram
(a továbbiakban: nyilvántartó program) és a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok elektronikus előállítását és kitöltését végző
számítógépprogram (a továbbiakban: bizonylat-kiállító program) jövedéki célra való felhasználásának feltétele, hogy
a)
a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében,
jogosultságában beállt változásokat nyomon kövesse, és
b)
a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység vagy művelet) bármely időszakra vonatkozóan
naplózva legyen.
(2) A nyilvántartó program jövedéki célra való felhasználásának feltétele az (1) bekezdésben meghatározott
követelményeken túl, hogy
a)
a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való
vezetését;
b)
a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;
c)
a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható legyen az alábbi
adattartalommal:
ca)
a visszatöltés időpontja,
cb)
a visszatöltés indoka,
cc)
a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
cd)
a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
d)
a program tegye lehetővé, hogy az (1) bekezdésben és a c) pontban szereplő adatok bármikor lekérdezhetőek
és kinyomtathatóak legyenek.
(3) A bizonylat-kiállító program jövedéki célra való felhasználásának feltétele az (1) bekezdésben meghatározott
követelményeken túl, hogy a program
a)
által készített bizonylat formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfeleljen a jogszabályi
rendelkezéseknek,
b)
a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználását ne engedélyezze, és
c)
a – szállítólevél, valamint azon okmány kivételével, amelyet az állami adó- és vámhatóságtól eltérő hatóság
forgalmaz és hitelesít – az állami adó- és vámhatóság által az adott időszakra – az állami adó- és vámhatóság
által rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelemre – kiadott sorszámok felhasználását emelkedő
számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetővé a bizonylat kiállítása során és az állami adó- és
vámhatóság által kiadott sorszámok esetén önálló sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend újbóli
felhasználását ne tegye lehetővé.

10. §

(1) A program használója a nyilvántartó és a bizonylat-kiállító program módosított változatának használatára való
áttérést a módosított program jövedéki célra történő használatbavételének időpontját megjelölve, legkésőbb
a használatbavételt megelőző 3. napon bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
a)
a programmódosítás részletes leírását,
b)
a használat jogcímének igazolását tartalmazó okirat másolatát, és
c)
a telepített program adatbázis fájljának vagy fájljainak elérési útvonalát.
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11. §		
A nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása az állami adó- és vámhatósághoz megtett bejelentést követően
végezhető el. A bejelentésnek tartalmaznia kell az adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét.
12. §		
A 13. §, a Jöt. 136. § (1) bekezdése és 137. § (2) bekezdése szerinti kivétellel a papíralapú nyilvántartást az állami
adó- és vámhatóság a nyilvántartás benyújtását követő 3 munkanapon belül hitelesíti.
13. §		
A földgáz, a villamos energia és a szén vonatkozásában az adóalany, valamint az adó-visszaigénylésre jogosult személy
az adó megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.

5. Készletbevallás, készletfelvétel
14. §

(1) Az engedélyes a Jöt. 17. § (3) bekezdése szerinti, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvételhez,
valamint az üzemanyag forgalmazását végző jövedéki kiskereskedő a Jöt. 72. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének
állami adó- és vámhatóság általi ellenőrzése során készletbevallást készít és azt a készletfelvétel megkezdésekor
átadja az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az engedélyes a készletbevallásban a telephelyen tárolt minden adózott, adófelfüggesztési eljárás alatt álló és
adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki terméket tárolóegységenként részletezve feltünteti.
(3) A készletbevallás tartalmazza
a)
a tárolóhely megnevezését;
b)
a tárolóegységek (tárolótartály, hordó, palack, gyűjtőcsomag, bála, karton stb.) tételszámát, megnevezését és
számjelét;
c)
a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (az adó alapjául szolgáló
mértékegységben);
d)
a készletbevallás elkészítésének időpontját;
e)
a nyilatkozatot arról, hogy a telephelyen a készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak máshol
jövedéki terméket.

15. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a készletfelvétel során tételes ellenőrzést végez, ha olyan jogszabálysértő cselekmény
elkövetésének gyanúja merül fel, amely az engedélyes adófizetési kötelezettségének változását vonhatja maga után,
továbbá, ha az engedélyes ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult.
(2) A készletfelvételi jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés tényét, módját és eredményét, így különösen a tételes
vizsgálat alá vont termékek mennyiségét, azonosító adatát és a vizsgálatot végző megállapításait.

6. Adóraktár működése
16. §		
Az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás alatt álló és adózott jövedéki termék felhasználása, elfogyasztása esetén
a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza
a)
a felhasznált, elfogyasztott jövedéki termék
aa)
megnevezését,
ab)
KN-kódját,
ac)
mennyiségét (a jövedéki adó alapjául szolgáló mértékegységben, a gyártási hulladék kivételével),
b)
a felhasználás, elfogyasztás
ba)
célját,
bb)
jogcímét,
bc)
időpontját.
17. §

(1) Az adóraktár engedélyese az előállított szesz mennyiségének mérésére hitelesített szeszmérő gépet alkalmaz.
(2) Az adóraktárban a szeszmérő gépet pontos mérést biztosító módon, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében kell
fel- vagy leszerelni.
(3) A Beschorner- és Weszyczki-félétől eltérő típusú szeszmérő gép mérési pontosságának hatósági helyszíni ellenőrzését
a mérésügyi szerv az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében, próbaméréssel folytatja le.
(4) Ha a szeszmérő gép ellenőrzésekor a maximált hőmérő +70 °C-nál magasabb hőmérsékletet jelez, a szeszmérő
gép mérési pontosságának ellenőrzése céljából azonnal próbamérést kell tartani és a próbaszesz tényleges
alkoholtartalmát szakértői vizsgálattal kell megállapítani.
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(5) A Jöt. 88. § (3) bekezdése szerinti zavar, rendellenesség esetén a szeszmérő gép mérődobja a helyszínen nem
cserélhető, nem javítható.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a szeszmérő gépet mérési célra alkalmatlanná nyilvánítja és használatát megtiltja, ha
a)
az ellenőrzés során a mérési pontosságot befolyásoló olyan hibát észlel, amelyet a szeszmérő gép kitisztításával
vagy helyszíni javításával nem lehet megszüntetni,
b)
a próbaméréskor a szeszmérő gép mérési pontatlansága az 1%-ot meghaladja, vagy
c)
a próbaszesz számított és tényleges mennyisége közötti különbözet a számított mennyiség 30%-ánál több.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a (6) bekezdés a) és b) pontja alapján hozott döntéséről a mérésügyi szervet értesíti.
(8) A (6) bekezdés szerinti döntés elleni fellebbezés tárgyában a másodfokú hatóság 3 napon belül dönt, a másodfokú
döntés jogerőre emelkedéséig a szeszmérő gép nem használható.
18. §		
Az alkoholterméket meg kell semmisíteni, ha a benne lévő etil-alkohol nem a vonatkozó rendelkezések szerint
keletkezett.
19. §

(1) A Jöt. 134. § (6) bekezdésének alkalmazásában nem minősül közösen használt helynek az a pince, amelyen belül
a külön-külön egyéni vállalkozóként működő közeli hozzátartozók és élettársak által külön használt pincerészek
elhatárolását, és az ott tartott tárolóedényeknek az adott közeli hozzátartozó általi kizárólagos használatát
egyértelműen azonosítható módon jelölik.
(2) Egy pincén belül nem a Jöt. 134. § (6) bekezdése szerint használt pincerészek esetén is biztosítani kell a pincerészekre
vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket.

20. §

(1) Ha az adóraktár engedélyese kizárólag a Jöt. 37. § (4) bekezdése szerinti berendezés tesztelését, kipróbálását végzi és
az előállított jövedéki terméket megsemmisíti, megsemmisítteti, nem kell teljesítenie
a)
a Jöt. 20. § (1) bekezdés a) pontjában,
b)
a Jöt. 20. § (3) bekezdésében,
c)
az 5. §-ban,
d)
a 17. §-ban és
e)
a 21–22. §-ban
meghatározott követelményeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese esetében
a)
az állami adó- és vámhatóság nem alkalmazhatja a Jöt. 22. § (2) bekezdése szerinti előírást, és
b)
az e tevékenységhez használt, jövedéki termék előállítására alkalmas berendezésen végzett módosításhoz
nem szükséges az állami adó- és vámhatóság engedélye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a)
az adóraktárban lévő, jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításának időpontját,
b)
a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés tesztelésének, kipróbálásának kezdő és befejező
időpontját,
c)
a berendezésenként előállított jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét az adó alapjául
szolgáló mennyiségi egységben, és
d)
az előállított jövedéki termék megsemmisítésére vonatkozó adatokat (megsemmisítés helye, módja, dátuma).

7. Adóraktár nyilvántartása, adatszolgáltatás
21. §

(1) Az adóraktár nyilvántartása a nyilvántartandó készletet a következő készlettípusok szerinti bontásban tartalmazza:
a)
biztosítékköteles jövedéki termékkészlet,
aa)
a Jöt. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem az adóraktár
engedélyese által előállított jövedéki termék,
ab)
a Jöt. 21. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében – energiatermék
csővezetékes szállításának, valamint a Jöt. 21. § (6) bekezdése szerinti adóraktár engedélyesének saját
telephelyei közötti szállításai kivételével – szállított jövedéki termék,
ac)
jövedéki termék, mely után az adóraktár engedélyese a Jöt. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint még
nem teljesítette adófizetési kötelezettségét,
b)
biztosítékmentes jövedéki termékkészlet,
ba)
adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, az adóraktár engedélyese által előállított jövedéki termék,
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bb)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a Jöt. 21. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében, csővezetéken szállított
energiatermék, és a Jöt. 21. § (6) bekezdése szerint adóraktár engedélyesének saját telephelyei között
szállított jövedéki termék,
bc)
a Jöt. 21. § (4) bekezdése szerinti jövedéki termék,
c)
adózott jövedéki termékkészlet,
d)
a (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti nem jövedéki termékkészlet és
e)
zárjegykészlet
[az a)–e) pontok e rendelet alkalmazásában együtt adóraktári készlettípusok].
Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék mennyiségéről telephelyenként és adóraktári készlettípusonként
vezetett, az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást – a gyártási hulladék kivételével – a jövedéki
adó alapjául meghatározott mértékegységben, az energiaterméknél legalább három tizedesjegy, az üzemanyagok
adaléka esetében legalább négy tizedesjegy, az alkoholterméknél legalább négy tizedesjegy, a sör, az egyéb csendes
és habzó erjesztett ital, a habzóbor és a köztes alkoholtermék esetében legalább két tizedesjegy pontossággal vezeti.
Az adóraktár nyilvántartása tartalmazza
a)
a jövedéki termék azonosítására vonatkozó adatokat,
b)
a készletváltozásokat növekedési-csökkenési jogcímenként és összesítve,
c)
a jövedéki termék előállításához felhasznált, a gyártmánylapon szereplő nem jövedéki termékre vonatkozó
mennyiségi adatot,
d)
a jövedéki termék adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező felhasználásával előállított
termékre vonatkozó mennyiségi adatot,
e)
a zárjegykészlet-változásokat növekedési-csökkenési jogcímenként és összesítve és
f)
a Jöt. szerinti készletfelvétel alkalmával kimutatott készleteltéréseket (többlet vagy hiány).
A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a számvitelről szóló törvény bizonylati elvre és bizonylati
fegyelemre vonatkozó előírásainak. Az alapbizonylatokon rögzített termelési, készletezési és felhasználási műveletek
során bekövetkező változásokat, eseményeket a nyilvántartásba folyamatosan, az események sorrendiségének
megfelelően kell rögzíteni. A vezetett nyilvántartást a Jöt. szerinti készletfelvétel alkalmával le kell zárni, meg kell
állapítani a készletváltozásokat és a zárókészlet mennyiségét és a készletfelvétel tényleges készletadatait az állami
adó- és vámhatóság rendelkezésre kell bocsátani, ha a készletfelvétel nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
történt. A nyilvántartásban csak azokat a jogcímeket kell szerepeltetni, amelyek kapcsán az adóraktár engedélyese
ténylegesen tevékenységet folytat.
A nyilvántartás vezetéséhez szükséges – az 1. melléklet alapján az állami adó- és vámhatóság által kialakított –
jogcímkódokat, és fajtakódokat az állami adó- és vámhatóság évente, év közbeni változás esetén a változást megelőző
15. napig közzéteszi internetes honlapján.
Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék előállításához beszerzett és felhasznált anyagok származását, eredetét
bizonylattal, import esetén vámokmánnyal, saját termelés esetén a számviteli törvény számviteli bizonylatra
vonatkozó rendelkezései szerint kiállított belső okmánnyal igazolja.
A Honvédelmi Minisztérium adóraktári engedéllyel rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért
felelős szervezeti egysége és a rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező szervezeti egysége a 23. melléklet szerinti
adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít.

22. §		
Az adóraktár engedélyese – a 20. § és a 21. § (7) bekezdése szerinti eset kivételével – a Jöt. 24. §-a szerinti
adatszolgáltatást – az 56. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel – az 1. melléklet szerinti adattartalommal teljesíti.

8. Felhasználói engedélyes tevékenység
23. §

(1) A felhasználói engedélyesnek a 2. melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást folyamatosan, telephelyenként és
termékenként, a denaturált terméket a teljes denaturálás típusa szerint is megbontva kell vezetnie.
(2) A Jöt. 31. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatásban és elszámolásban az egyéb ellenőrzött ásványolaj,
megfigyelt termék megnevezése, KN-kódja, denaturált termék esetén a teljes denaturálás típusa szerinti
részletezésben ki kell mutatni a tárgyidőszaki nyitókészletet, a tárgyidőszakban előállított, beszerzett, kiszerelt,
felhasznált és értékesített mennyiséget és – figyelembe véve az elszámolható veszteséget is – a nyilvántartás szerinti
zárókészletet. A felhasználói engedélyes az adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján
közzétett nyomtatványon teljesíti.
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(3) Ha a készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet kisebb, mint az elszámolásban kimutatott nyilvántartás
szerinti zárókészlet, a különbözetre az adót a denaturált termék esetén a tárgyévben beszerzett teljesen denaturált
termék átlagos tényleges alkoholtartalma alapján kell megállapítani.
(4) A felhasználói engedélyes a denaturált terméket a teljes denaturálás típusa szerint elkülönítve tárolja.

II. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
9. Nyilvántartásba vétel
24. §

(1) A Jöt. szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell
benyújtani.
(2) A Jöt. szerinti nyilvántartásba vételek mintáját a 19. melléklet tartalmazza.

25. §		
A másik tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője a nyilvántartásba vételi
kérelemhez csatolja
a)
a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,
b)
a másik tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő által a közreműködésre adott írásos megbízás és
magyar nyelvű fordításának másolatát.
26. §		
A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításának, értékesítésének vagy birtoklásának Jöt. szerinti
nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a készülék fajtáját, űrtartalmát vagy méretét, valamint főbb részeinek
a leírását tartalmazó dokumentumot.
27. §

(1) A Jöt. 38. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmező csatolja a beszerzett, felhasznált
mennyiségről vezetni tervezett nyilvántartása leírását.
(2) A nyilvántartásba vett felhasználónak az 5. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást kell – folyamatosan és
göngyölítve – telephelyenkénti bontásban vezetnie és tárgyévenként lezárnia.

28. §

(1) A kereskedelmi jármű belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező üzembentartója, bérlője
nyilvántartásba vételi kérelmét angol, német vagy francia nyelven is benyújthatja.
(2) A kereskedelmi jármű üzembentartója, bérlője nyilvántartásba vételi kérelméhez csatolja
a)
telephelyen történő tankolás esetén a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat
másolatát,
b)
üzemanyagtöltő állomáson történő tankolás esetén az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés
másolatát,
c)
az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélyének másolatát,
bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés másolatát is,
d)
a közúti árufuvarozási vagy személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát, saját
számlás szállítás esetén a közúti áruszállítási vagy közúti személyszállítási igazolvány másolatát és
e)
pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés másolatát.
(3) A (2) bekezdés szerinti, nem angol, német vagy francia nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását vagy azok
rövid magyar nyelvű kivonatát is csatolni kell a kérelemhez.
(4) A kérelmezőnek nem kell csatolnia a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti dokumentumokat, ha az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezett
gazdálkodói tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO tanúsítvány) rendelkezik. A kérelemnek tartalmaznia kell az AEO
tanúsítvány számát.

29. §

(1) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell
a)
az üzemi motorikusgáztöltő-állomás használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat másolatát;
b)
a tárolótartályok jegyzékét (helye, mérete, azonosító jele), a tárolótartályok engedélyeinek és kútoszlop(ok)
hitelesítési bizonylatainak listáját (kiadó hatóság, a bizonylat száma, kiadásának időpontja);
c)
az LPG beszerzéséről, felhasználásáról vezetni tervezett nyilvántartása leírását.
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(2) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás forgalmáról az üzemeltető az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott
nyilvántartást vezet, amelybe naponta bejegyzi a gáztartály szintmérő műszeréről leolvasott százalékos érték alapján
a nyitó-záró készletet. A beszerzett mennyiséget szállítónként és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével
kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt. A felhasznált mennyiséget a kimérő szerkezet számlálója szerint,
a számláló induló és záró állásának feltüntetésével, ezen belül továbbá saját felhasználás és – azonos telephelyen
a tartályt szerződés alapján használó esetében – használónkénti felhasználás szerinti részletezésben adja meg. Nem
rendeltetésszerű használatból eredő készletcsökkenés esetén az állami adó- és vámhatósághoz történt bejelentést
követően, jegyzőkönyv alapján történik a készletcsökkenés rögzítése a nyilvántartásban.
30. §

(1) A nyilvántartásba vett adatok változása esetén a 4. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy engedélyezési eljárás alatt nyilvántartásba vételi eljárást, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell érteni.
(2) A nyilvántartásba vett személy az adatváltozást a 24. § (1) bekezdése szerinti nyomtatványon jelenti be.

III. FEJEZET
BEJELENTÉSEK
10. Bejelentéshez kötött tevékenység
31. §		
A Jöt. 43–52. §-a szerinti, valamint a Jöt.-ben és e rendeletben meghatározott egyéb bejelentéseket az arra kötelezett
személy az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon teszi meg.
32. §

(1) A Jöt. 44. §-a szerinti tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés bejelentéséhez csatolni kell
a)
a desztillálóberendezés megszerzését igazoló okirat másolatát, és
b)
a tudományos és oktatási tevékenységet igazoló okirat (alapító okirat, alapszabály) másolatát.
(2) A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezésen történő termék-előállításról készített jegyzőkönyv tartalmazza
a)
az előállító nevét, címét,
b)
az előállítás címét, ha az az a) pontban megjelölt címtől eltér,
c)
az előállítás időpontját,
d)
az előállított alkoholtermék fajtáját, mennyiségét (literben), tényleges alkoholtartalmát, és
e)
a felhasználásra, megsemmisítésre vonatkozó adatokat (a felhasználás vagy megsemmisítés módja, dátuma).
(3) A Jöt. 45. §-a szerinti rekultivációs tevékenység megkezdésének bejelentéséhez csatolni kell az energiatermék
kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását.
(4) A Jöt. 46. §-a szerinti légiutas-ellátási tevékenység bejelentéséhez csatolni kell a légijárművek ellátásáról szóló
megállapodás másolatát és a készletváltozásokat alátámasztó szigorú számadású bizonylatok mintáját.
(5) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy e tevékenységéről a 6. melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást
vezet és zár le havonta.
(6) A légiutas-ellátási tevékenység során feleslegessé vált jövedéki termék a Jöt. 87. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével semmisíthető meg.
(7) A Jöt. 49. §-a szerinti bejelentésre kötelezett személy bejelentését választása szerint magyar, angol, német vagy
francia nyelven teszi meg.
(8) A Jöt. 50. §-a szerinti nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy a karbantartási
céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról olyan nyilvántartást vezet, amely naprakészen tartalmazza
a)
a repülőgép-üzemanyag mennyiségi adatait, a lefejtés időpontját, a légijármű üzemben tartójának
megnevezését és a légijármű lajstromjelét,
b)
az eltávolított repülőgép-üzemanyag légijárműbe történő visszatöltése esetén az üzemanyag mennyiségi
adatait, a visszatöltés időpontját, a légijármű üzemben tartójának megnevezését és a légijármű lajstromjelét,
és
c)
az eltávolított repülőgép-üzemanyag elszállítása esetén az üzemanyagot átvevő megnevezését, a szállítási
bizonylat sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás időpontját.
(9) A Jöt. 52. §-a szerinti bejelentésről az állami adó- és vámhatóság soron kívül tájékoztatja a műszaki biztonsági
hatóságot és a földgáz ellátását biztosító szolgáltatót.
(10) A műszaki biztonsági hatóság a lakossági energiafogyasztó által létesített sűrített gáztöltő berendezés üzembe
helyezéséről soron kívül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.
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(11) Ha a lakossági energiafogyasztó a Jöt. 52. §-a alapján tett bejelentésben szereplőnél több üzemanyagot állított
elő, a különbözet mennyiségéről a sűrítés megtörténtét követő 3 munkanapon belül tájékoztatja az állami adó- és
vámhatóságot.

IV. FEJEZET
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN
11. Adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítás esetén alkalmazott jövedéki okmány
33. §

(1) Az okmány alkalmazására kötelezett nyilvántartásában és adatszolgáltatásában
a)
e-TKO esetében az AHK-szám,
b)
üzemszünet alatt kiállított okmány esetében a feladó által az okmányhoz rendelt helyi hivatkozási szám
azonosítja az okmányt.
(2) Az e-TKO tervezetében kiegészítő adatként meg kell adni
a)
a jövedéki termék fajtakódját,
b)
a jövedéki termék mennyiségét az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,
c)
dohánygyártmány esetében a kiszerelési egységet és a kiskereskedelmi eladási árat,
d)
az adóraktárból feladott jövedéki termék adóraktári készlettípusát és a feladás jogcímkódját, és
e)
a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott, az állami adó- és vámhatóság által kiadott
engedély azonosító számát.
(3) Az e-TKO tervezetben ki kell tölteni
a)
a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához
kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) I. melléklet 1. táblázat 9.c, 12.a–b, valamint a 17.p rovatát,
b)
a rendeltetési hely megváltoztatása esetén az alkalmazandó üzenetben az EK rendelet I. melléklet 3. táblázat
2.f rovatát is.
(4) Az elektronikus átvételi elismervényben kiegészítő adatként meg kell adni
a)
a jövedéki termék fajtakódját,
b)
a jövedéki termék mennyiségét az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,
c)
dohánygyártmány esetében a kiszerelési egységet és a kiskereskedelmi eladási árat, és
d)
az adóraktárban átvett jövedéki termék adóraktári készlettípusát és az átvétel jogcímkódját.

34. §

(1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításnál alkalmazott elektronikus okmányok elektronikus
benyújtásának feltétele, hogy az okmányt alkalmazni kívánó személy az állami adó- és vámhatósághoz az első
elektronikus dokumentum küldését megelőzően bejelentse, hogy elektronikus dokumentumainak benyújtására
a Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolattartási módok melyikét kívánja alkalmazni, és
a)
– közvetlen kapcsolati rendszer választása esetén – igazolja, hogy a felhasználói jogosultságát az állami adó- és
vámhatóság regisztrálta,
b)
– az állami adó-és vámhatóság által biztosított információs rendszer választása esetén –
ba)
rendelkezzen az állami adó-és vámhatóság által biztosított információs rendszer használatához
szükséges, regisztrációs eljárás során képzett felhasználónévvel és az általa meghatározott jelszóval,
és
bb)
az állami adó- és vámhatóság részére benyújtott, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
nyomtatvánnyal igazolja az elektronikus dokumentumok benyújtására szóló képviseleti jogosultságát.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bejelentő felhasználói jogosultságának
regisztrálását a megjelent személy azonosítását követően haladéktalanul elvégzi.
(3) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti bejelentésében a Jöt. 84. § (1) bekezdése szerinti mindkét kapcsolattartási mód
alkalmazásáról nyilatkozhat, azonban meg kell jelölnie az általa elsődlegesen alkalmazni kívánt kapcsolattartási
módot (a továbbiakban: elsődleges kapcsolattartási mód).
(4) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus üzeneteit az (1) bekezdés szerint bejelentett kapcsolattartási módon,
vagy az elsődleges kapcsolattartási módon küldi az ügyfélnek, kivéve az ügyfél által nem az elsődleges kapcsolattartási
módon beküldött elektronikus dokumentumokra adott válaszüzenetet.
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(5) A kapcsolattartási mód és az elsődleges kapcsolattartási mód az állami adó- és vámhatósághoz történő (1) bekezdés
szerinti bejelentéssel bármikor megváltoztatható.
35. §		
A Jöt. 120. § (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv adattartalmát a 9. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET
SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
12. Szabadforgalomban történő szállítás és szabadforgalomba bocsátás esetén alkalmazott
jövedéki okmány
36. §

(1) A Jöt. 64. § szerinti okmányként, valamint ha a szabadforgalomba bocsátás a jövedéki termék közvetlen átadásával
valósul meg, a szabadforgalomba bocsátás bizonylataként olyan bizonylat fogadható el, amely tartalmazza
a)
a szállító, átadó
aa)
megnevezését,
ab)
adószámát,
ac)
engedélyszámát,
b)
a jövedéki termék
ba)
megnevezését,
bb)
– a csendes bor és dohánygyártmány kivételével – KN-kódját,
bc)
mennyiségi adatait,
c)
a kiszállítás, átadás
ca)
telephelyének címét,
cb)
időpontját (év, hó, nap),
cc)
célját (így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás),
d)
a szállítás címzettjének vagy az átvevőnek
da)
nevét,
db)
címét,
dc)
nem magánszemély esetén adószámát, és
e)
adóraktárból történt termék kiszállítás esetén
ea)
az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját,
eb)
a jövedéki termék fajtakódját,
ec)
a mennyiséget alkoholtermék és sör esetében űrtartalom, darabszám és tényleges alkoholtartalom
megadásával vagy az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben, dohánygyártmány esetében
kiszerelési egység és a kiskereskedelmi eladási ár megadásával, egyéb jövedéki termék esetében
az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,
ed)
a címzett engedélyszámát (ha engedélyes).
(2) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak a termék KN-kódját és az (1) bekezdés d) pontja szerinti
adatokat, ha a vevő magánszemély végfelhasználó.
(3) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese által kiállított bizonylatnak nem kell tartalmaznia
a termék KN-kódját és az (1) bekezdés d) pont db) alpontjában az átvevő címe helyett a beszállókártya számát kell
feltüntetni.
(4) Az adóraktár engedélyese a nem saját tulajdonú energiatermék szabadforgalomba történő kiszállításakor
az (1) bekezdés d) pontjában szereplő adatok helyett a termék felett rendelkezni jogosult tulajdonos nevét, címét
és a vevő által előzetesen megadott, a szállítás címére vonatkozó diszpozíció számot tünteti fel. A fuvarozónak
ebben az esetben rendelkeznie kell az energiatermék tulajdonosa által a fuvarozásra adott meghatalmazással, amely
az (1) bekezdés szerinti bizonylat elválaszthatatlan részét képezi.
(5) Ha az adóraktár engedélyese által szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket a kiszállítást követő 72 órán
belül részben vagy teljes mennyiségében visszaszállítják az adóraktárba, az adóraktár engedélyese a visszaszállított
jövedéki termékről bizonylatot állít ki, amely tartalmazza
a)
az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját,
b)
a jövedéki termék megnevezését,
c)
a jövedéki termék – a csendes bor kivételével – KN-kódját,
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d)
a jövedéki termék fajtakódját,
e)
a jövedéki termék mennyiségi adatait az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti módon és
f)
az (1) bekezdés szerinti bizonylat azonosító számát.
(6) Az (5) bekezdés szerinti bizonylat szolgál az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termék készlet növekedésének
alapbizonylataként, melyet a Jöt. 24. § (3) bekezdése szerint a szabadforgalomba bocsátásról az azzal egyidejű
adatküldést választó adóraktár engedélyese a bizonylat kiállításával egyidejűleg megküld az állami adó- és
vámhatóság részére.
(7) Az LPG közúti tartálykocsiban történő, szabadforgalomba bocsátás céljából végzett kiszállítása esetén, ha az LPG
értékesítése előre pontosan nem ismert mennyiségekben, különböző adómértékeken valósul meg, az adóraktár
engedélyese az LPG mennyiségével a szabadforgalomba történő kiszállítást követően legkésőbb 72 órán belül számol
el az értékesítésről kiállított számlák, nyugták alapján.
(8) Az EKO papíralapú példányait az állami adó- és vámhatóság állítja elő és forgalmazza.
37. §		
A Jöt. 24. § (3) bekezdése szerint a szabadforgalomba bocsátásról, valamint az (5) bekezdése szerinti visszaszállításról
az azzal egyidejű adatküldést választó adóraktár engedélyese által megküldendő bizonylat adattartalmát az állami
adó- és vámhatóság közzéteszi internetes honlapján.
38. §

(1) Az adóraktár engedélyese által a benzin, a gázolaj és a petróleum szabadforgalomba történő közúti, vasúti vagy vízi
szállításáról kiállított bizonylat a 36. § (1) bekezdése szerinti adatokon kívül tartalmazza
a)
a termék tényleges hőmérsékletét,
b)
a termék környezeti hőmérsékleten mért tényleges térfogatban, a vasúti, közúti és tartályhajóval történő vízi
szállítás esetén mért vagy számított tömegét,
c)
a termék 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűségét,
d)
a termék 15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát,
e)
a termék minőségét, műszaki leírásra vagy szerződésben rögzített specifikációra való hivatkozással, és
f)
az üzemanyagnak a 13. mellékletben előírt minőségi követelménynek való megfelelés tanúsítását.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését, ha a kiszállított vagy átadott mennyiséget olyan mérőberendezéssel
mérik, amely a környezeti hőmérséklettől függetlenül a 15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatot adja meg és
az alkalmazott okmány tartalmazza az (1) bekezdés szerinti adatokat.

39. §

(1) A Jöt. 62. § (1) bekezdése szerinti EKO-t magyar nyelven kell kitölteni.
(2) Az EKO 1. és 4. rovatában megnevezett szám alatt az állami adó- és vámhatóság által kiadott közösségi adószámot kell
érteni.
(3) Az EKO különleges bélyegzővel is ellátható.

13. Jövedéki termék szabadforgalomban folytatott kereskedelme
40. §

(1) A jövedéki engedélyes kereskedő a 3. melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít.
(2) A Jöt. 67. § (4) bekezdése és 68. § (2) bekezdése szerinti kérelemről az állami adó- és vámhatóság 10 munkanapon
belül dönt. A határozat tartalmazza a termék beszerzésének feltételeit.
(3) Ha a Jöt. 68. § (2) bekezdése szerinti esetben a kérelem másik jövedéki kiskereskedőtől történő jövedéki
termékbeszerzésre vagy másik jövedéki kiskereskedő részére történő jövedéki termékátadásra irányul, a kérelemhez
csatolni kell az érintett jövedéki termékkészletről készített részletes kimutatást (leltárt), valamint a termékkészlet
származását igazoló dokumentum, bizonylat, okmány másolatát. Az engedély megadása esetén az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a terméket átvevő bizonylata.
(4) A jövedéki engedélyes kereskedő a 2710 19 43 és a 2710 20 11 KN-kód alatti gázolaj esetében az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásában, a szállítólevélen és a számlán választása szerint a 2710 19 43 vagy a 2710 20 11 KN-kódot is
feltüntetheti.

41. §

(1) A Jöt. 69. § (1) bekezdése szerinti, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon megtett
bejelentés tartalmazza
a)
a jövedéki kiskereskedő
aa)
nevét,
ab)
adószámát,
ac)
működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,
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b)

az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek
ba)
megnevezését és helyét,
bb)
megközelítési útvonalát,
bc)
nyitvatartási idejét,
c)
a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot),
d)
a tevékenység megkezdésének időpontját,
e)
a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és
f)
a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.
(2) A Jöt. 70. § (1) bekezdése szerinti jövedéki kiskereskedő az ott meghatározott termékből az üzletben akkor tarthat
2 liter alatti kiszerelésű termékből választékonként ötnél, 2 literes vagy azt meghaladó kiszerelésű termékből
választékonként egynél több bontott kiszerelést, ha a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet szerinti alkalmi rendezvényen történő értékesítést végez, a bontott kiszerelésű termékeket az üzlet
elkülönített részében tartja, és az elkülönítetten tartott termékekről olyan nyilvántartást vezet naprakészen és zár le
havonta, amely tartalmazza
a)
az alkalmi rendezvény
aa)
időpontját,
ab)
helyét,
b)
a bontott termék beazonosítható módon megadott adatait (márka, kiszerelés, darabszám) és
c)
a bontott termék felhasználásának időpontját.
(3) A Jöt. 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza
a)
jövedéki kiskereskedő
aa)
nevét,
ab)
címét,
ac)
adószámát,
ad)
működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,
b)
az értékesítés
ba)
kereskedelmi szabályok szerinti formáját,
bb)
helyét,
bc)
kezdésének tervezett időpontját,
c)
rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon
az értékesítés kezdő és befejező időpontját,
d)
a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot) és
e)
a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.
42. §

(1) Jövedéki kiskereskedő az üzemanyagtöltő állomás forgalmáról a 4. melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást
vezet naponta, műszakonkénti bontásban, amelyből a Jöt. 72. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatását az állami
adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti.
(2) Az üzemanyagtöltő állomáson a forgalmazott üzemanyag tárolására hitelesített tárolótartályt kell alkalmazni.
(3) Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő által forgalmazható üzemanyag minőségi követelményeit
a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltő állomáson, a jövedéki engedélyes kereskedő,
valamint a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a keveredett termék az MSZ
EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, független akkreditált laboratórium szakvéleménye alapján vehető
nyilvántartásba és forgalmazható, a keveredés észleléskor megállapított mennyiség tekintetében.

VI. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
14. Jövedéki ügyek elektronikus úton történő intézése
43. §		
A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
a)
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető
aa)
a Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatás,
ab)
a Jöt. 62. § (1) bekezdés szerinti EKO,
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ac)
ad)

b)

44. §

a Jöt. 64. § bekezdése szerinti szállítólevél,
az uniós számítógépes rendszerben, adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításnál
alkalmazott elektronikus okmányok
megküldése,
az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren keresztül intézhető
ba)
az a) pont alá tartozó, vagy
bb)
az elektronikusan intézhető, a) pont alá nem tartozó egyéb
jövedéki ügyek.

(1) A jövedéki ügyek közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül az ügyfél vagy képviselője felhasználói jogosultságának
az állami adó- és vámhatóságnál történt regisztrációját követően intézhetőek.
(2) Az állami adó- és vámhatóság tájékoztatóban teszi közzé a közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül történő
ügyintézéshez szükséges technikai specifikációt és a regisztrációs eljárás szabályait.

15. Jövedéki termék mennyiségének megállapítása
45. §		
A jövedéki termék mennyiségének megállapításakor a hitelesített mérőeszköz vagy hitelesített tárolótartály mérési
bizonytalanságát az ügyfél javára kell figyelembe venni.
46. §

(1) A szesz mennyiségét
a)
gyártáskor a szeszmérő gép által mért térfogat és az összegyűjtött próbaszesz vagy próbaszesz gyűjtésének
hiányában az előállított termék tényleges alkoholtartalma szorzataként,
b)
egyéb esetben a rendelkezésre álló feltételek figyelembevételével,
ba)
a hitelesített mérlegen mért tiszta tömeg – figyelembe véve a mért termék hőmérsékletét és
sűrűségét – és a tényleges alkoholtartalom alapján,
bb)
a hitelesített tárolótartály folyadékállást jelző mércén mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom
alapján,
bc)
a hitelesített szállítótartályban mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom alapján, vagy
bd)
nem hitelesített tartály alkalmazása esetén a töltéshez használt hitelesített átfolyásmérőn mért
térfogat – figyelembe véve a méréskori hőmérsékletet – és a tényleges alkoholtartalom alapján
kell megállapítani.
(2) Szeszből hideg úton előállított alkoholtermék mennyiségét
a)
gyártáskor a mért vagy a gazdálkodó által vezetett nyilvántartás alapján számított térfogat és a gyártott termék
tényleges alkoholtartalma szorzataként,
b)
egyéb esetben a rendelkezésre álló feltételek figyelembevételével,
ba)
a hitelesített mérlegen mért tiszta tömeg – figyelembe véve a mért termék hőmérsékletét és
sűrűségét – és a tényleges alkoholtartalom alapján,
bb)
a hitelesített tárolótartály folyadékállást jelző mércén mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom
alapján,
bc)
a hitelesített szállítótartályban mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom alapján, vagy
bd)
nem hitelesített tartály alkalmazása esetén a töltéshez használt hitelesített átfolyásmérőn mért
térfogat – figyelembe véve a méréskori hőmérsékletet – és a tényleges alkoholtartalom alapján
kell megállapítani.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a mérőeszköz a mérési eredmény 20 °C hőmérsékletre történő átszámítására
nem alkalmas, etil-alkohol és víz elegye mennyiségének mérése esetén a 20 °C hőmérsékletre történő átszámítást
a hivatalos szeszátszámítási táblázatok alkalmazásával kell elvégezni.
(4) Az előállított nagytisztaságú, analitikai minőségű alkohol mennyiségét a palackok űrtartalma és darabszáma
szorzataként adódó litermennyiség és a vonatkozó szabvány szerinti vagy más, azzal egyenértékű reprezentatív
mintavétel alapján meghatározott tényleges alkoholtartalom figyelembevételével kell megállapítani.
(5) A palackozott alkoholtermék mennyiségét a kiszerelések űrtartalma és darabszáma szorzataként, tényleges
alkoholtartalmát a kiszerelésen feltüntetett alkoholtartalom alapján kell megállapítani.
(6) Az alkoholtermék mennyiségét szakértői vizsgálat alapján kell megállapítani, ha
a)
a próbaszesz mennyisége a tényleges alkoholtartalom megállapításához nem elég;
b)
a próbaszesz tényleges alkoholtartalmát az adóraktár engedélyese vitatja;
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c)

a próbaszesz tényleges alkoholtartalma a szabvány vagy a vonatkozó termékleírás szerinti legalacsonyabb
mértéket nem éri el;
d)
gyanú merül fel arra, hogy a próbaszesz sűrűségét vegyszerek hozzáadásával vagy más módon megváltoztatták;
e)
a készleten lévő alkoholtermék tényleges alkoholtartalma, minősége, fajtája más módon nem állapítható meg,
vagy erre nézve az ellenőrzéssel megbízott és az adóraktár engedélyese között vita merül fel;
f)
gyanú merül fel arra, hogy az előállított szeszbe jogszabálysértő módon cukrot vagy ízesítő anyagot (aromát)
kevertek.
(7) Ha a próbaszesz mennyisége a szakértői vizsgálathoz nem elég, a gyártott szesz mennyiségét a gazdálkodó által
vezetett nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani.
(8) A tényleges alkoholtartalom megállapítása történhet
a)
hitelesített szeszfokmérővel vagy hitelesített alkoholsűrűség-mérővel, – ha a berendezés nem végzi el a 20 °C
hőmérsékletre történő átszámítást – a leolvasott értéknek 20 °C hőmérsékletre a hivatalos szeszátszámítási
táblázat alkalmazásával történő átszámításával, vagy
b)
– ha a tényleges alkoholtartalom megállapítására az a) pont szerinti mérési módszer a termék összetétele
vagy más jellemzője következtében nem alkalmas, vagy a mérést végző választása szerint – más, a vonatkozó
jogszabály szerinti vizsgálati módszerrel.
47. §

(1) A gyártott sör térfogatmennyiségének megállapítása hitelesített üzemi berendezéssel, eszközzel történik. A sör
tényleges alkoholtartalmának megállapítása a vonatkozó szabvány szerinti vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati
módszerrel történik.
(2) A palackozott sör mennyiségét a kiszerelések űrtartalma és darabszáma szorzataként, tényleges alkoholtartalmát
a kiszerelésen feltüntetett alkoholtartalom alapján kell megállapítani.
(3) A sör mennyiségét szakértői vizsgálat alapján kell megállapítani, ha a tényleges alkoholtartalom, minőség, fajta más
módon nem állapítható meg, vagy erre nézve az ellenőrzéssel megbízott és az adóraktár engedélyese között vita
merül fel.
(4) Azokat a rozsdamentes acélhordókat (KEG), amelyeken domborított vagy nyomott formában szerepel a hordó
gyártója és a hordó térfogata, nem kell hitelesíttetni.

48. §		
Ha a szennyezett jövedéki termék mennyiségének laboratóriumi vizsgálat alapján történő megállapítása műszakilag
nem oldható meg vagy jelentős költségtöbblettel jár, az állami adó- és vámhatóság a mennyiség megállapításának
más módját is engedélyezheti.

16. Szemledíj, költségtérítés
49. §

(1) A Jöt. 85. §-a szerinti szemledíj összege szemlekérelmenként 5000 forint. A szemledíj készpénzben is megfizethető,
melyről az állami adó- és vámhatóság nyugtát állít ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérelmezte.
(2) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli szemle iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz tett
bejelentéssel kell kezdeményezni.
(3) Ha az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek felróhatóan elmarad,
1 órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, felemelt összegű szemledíjat kell fizetni. A felemelt
összegű szemledíj a várakozás minden teljes órája (hatvan perc) után 10 000 forint.
(4) Ha az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás az állami adó- és vámhatóságnak felróható
okból 1 órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, szemledíjat az állami adó- és vámhatóság
nem állapíthat meg.
(5) A kérelmezőnek felróható okból meghiúsult eljárás esetén – ha a szemledíj összegét az ügyfél vitatja – az esetről
készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét (óra perctől óra percig),
valamint a felmerült kiküldetési költséget. A 10 000 forint szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy
órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni, ha a szemle kért helyén a kérelmező nem jelenik meg.
(6) A Jöt. 85. §-a szerinti költségtérítés, vizsgálati díj összegeit az állami adó- és vámhatóság tájékoztatásban közzéteszi,
az alkalmazott mértékről döntést hoz.
(7) Az állami adó- és vámhatóság annak, aki átlagosan havonta legalább tíz alkalommal kér költségtérítés megfizetésével
járó eljárást, engedélyezheti, hogy a költségtérítést havonta összesítve fizesse meg. Ebben az esetben az állami adóés vámhatóság a tárgyhónapban végzett eljárásai után fizetendő költségtérítésről szóló határozatát a tárgyhónapot
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követő 3 munkanapon belül hozza meg. Az állami adó- és vámhatóság visszavonhatja a havi költségtérítés-fizetésre
vonatkozó engedélyét, ha az engedélyes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
(8) Az állami adó- és vámhatóság által végzett vizsgálat díjait az állami adó- és vámhatóság tájékoztatásban teszi közzé.
(9) Kérelemre végzett kötelező érvényű KN-kód besorolás esetén a termékminta szolgáltatásának, valamint az állami
adó- és vámhatóság által elvégzett vizsgálatnak a költsége a kérelmezőt terheli. A költségtérítés mértékéről,
megfizetésének módjáról az állami adó- és vámhatóság végzést hoz.
(10) A szemlebejelentés esetén alkalmazandó formanyomtatványt a 20. melléklet tartalmazza.

17. Szakértői vizsgálat
50. §

(1) A jövedéki ügybeli ügyfél és az állami adó- és vámhatóság között a jövedéki termék mennyiségének vagy minőségének
megállapításával kapcsolatban felmerülő vita esetén olyan szakértői vélemény vehető figyelembe, amelyhez az állami
adó- és vámhatóság által vett minta vizsgálata
a)
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által – a minta vita eldöntése szempontjából lényeges jellemzőjének,
összetevőjének, tulajdonságának vizsgálatára – akkreditált laboratóriumban,
b)
pálinka és csendes bor esetében az állami adó- és vámhatóság vagy a borászati hatóság laboratóriumában,
c)
csendes bor kivételével a jövedéki termék gyártójának, forgalmazójának ISO 9000 szabványok szerinti
minősítéssel rendelkező laboratóriumában, vagy
d)
a vizsgálatra jogszabály által feljogosított más laboratóriumban
történt.
(2) Több, egymástól eltérő vizsgálati eredmény esetében a mérések eredményeinek értékelése a vonatkozó MSZ EN ISO
4259 szabvány vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával történik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a szakértői vizsgálat eredménye az állami adó- és vámhatóság
álláspontját igazolja, a szakértői vizsgálat költsége a gazdálkodót terheli.

18. Kötelező érvényű KN-kód besorolás
51. §

(1) A kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem a 12. mellékletben meghatározott adattartalmú, az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.
(2) A kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
a besorolandó termék leírását, összetételét tartalmazó dokumentumot (termékspecifikációt, analízis
bizonyítványt),
b)
a besorolandó termék – kivéve csendes bor – gyártmánylapját, energiatermék esetében az előállítás
technológiai leírását,
c)
a besorolandó termék kiszerelési egységét és módját, valamint felhasználási területét és módját tartalmazó
leírást,
d)
a besorolást elősegítő további iratokat.
(3) Ha a kötelező érvényű KN-kód besorolást az állami adó- és vámhatóság kezdeményezte, az adóalany köteles
a (2) bekezdésben foglalt információkat az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátani.

19. Megsemmisítés
52. §

(1) Jövedéki termék és jövedéki ügyben megsemmisítendő más dolog megsemmisítését olyan módon kell elvégezni,
hogy a megsemmisítést követően a jövedéki terméket, más dolgot ne lehessen azonos célra felhasználhatóan
visszanyerni.
(2) A megsemmisítésről az állami adó- és vámhatóság által készített jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a megsemmisítés helyét, idejét, módját és körülményeit, és
b)
a megsemmisített jövedéki termék megnevezését, mennyiségét, származásának igazolását.
(3) A megsemmisítési jegyzőkönyv a gazdálkodói nyilvántartás mellékletét képezi.

20. Hatósági zár
53. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az engedélyes üzemi és mérőberendezésén, csővezetékén, tárolótartályán, egyéb
berendezésén úgy helyezi el a hatósági zárat, hogy a jövedéki terméket az üzemi berendezés zárt rendszeréből
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a mérőberendezés kikerülésével vagy a hatósági zár megsértése nélkül kivenni, valamint az üzemi berendezést
rendeltetésétől eltérően használni ne lehessen és a hatósági zár más hatóság által felhelyezett jelzést (bélyegzést) ne
takarjon, ne sértsen meg.
A hatósági zárral biztosított üzemi berendezést és a hatósági zárat a műszaki leírásban rögzített állapotban kell tartani.
A hatósági zár levételét – a levétel időpontjának feltüntetésével – a műszaki leírásba be kell vezetni és a levett hatósági
zárat az állami adó- és vámhatóságnak át kell adni.
Ha a hatósági zár azonnali levétele a Jöt. 88. § (2) bekezdése szerinti ok miatt válik szükségessé, a levételről az állami
adó- és vámhatóságot az ok megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni kell.
Ha az engedély felfüggesztéséről hozott hatósági döntés hatálya a termékelőállításra is kiterjed, valamint a Jöt. 22. §
(4) bekezdése szerinti esetben az állami adó- és vámhatóság az üzem berendezésein termelést akadályozó hatósági
zárat helyez el, amelyet a felfüggesztés hatályvesztésekor, a Jöt. 22. § (4) bekezdése szerinti esetben az engedélyes
kérelmében megjelölt időpontban távolít el.
A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezésen az állami adó- és vámhatóság hatósági zárat helyezhet el
a berendezés jogellenes használatának megakadályozása érdekében.

21. Mintavétel
54. §

(1) Minőség-ellenőrzési, hatósági ellenőrzési célra, továbbá kötelező érvényű KN-kód besorolás vagy szakértői vizsgálat
céljára minta az engedélyes mintavételi szabályzatában meghatározott módon és nyilvántartásába bejegyezve
vehető. A nyilvántartás vezetési módjának és adattartalmának biztosítania kell a mintavételek tetszőleges időszakú
tételes vagy összesített ellenőrizhetőségét.
(2) Az állami adó- és vámhatóság által vett mintát a hatóság mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell venni,
ha az adóalanynak, ellenőrzöttnek nincs mintavételi szabályzata vagy azt az állami adó- és vámhatóság hivatalból
nem ismeri.
(3) Az állami adó- és vámhatóság mintát az engedélyes vagy más ellenőrzött személy jelenlétének hiányában csak
hatósági tanú alkalmazásával vehet. Az engedélyes vagy más ellenőrzött személy a hatósági mintavételhez szükséges,
rendelkezésére álló mintát, eszközt díjmentesen köteles az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátani.
(4) A mintavételről kiállított bizonylat egy példánya a mintát kíséri, ha a minta vizsgálata a mintavétel telephelyétől eltérő
helyen történik.

VII. FEJEZET
MENTESÜLÉS AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS
22. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása
55. §

(1) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár üzlete és az üzlet ellátását biztosító raktár között történő árumozgás
az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott adattartalmú bizonylat alkalmazásával történhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese a beszállókártya számát – az adófizetési kötelezettség alóli
mentesülést eredményező értékesítés esetén – köteles feltüntetni az értékesítésről kibocsátott bizonylaton, továbbá
nyilvántartásában szerepeltetni.

56. §

(1) A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet végző adóraktár raktára és a légijárművek ellátását végző
gépjármű együttese egy technológiai egységként kezelendő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző adóraktár engedélyese által átadott jövedéki termékről kiállított
bizonylat tartalmazza az átadás időpontját és az átadott jövedéki termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését,
sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék esetén
tényleges alkoholtartalmát, darabszámát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző adóraktár engedélyese az általa a (2) bekezdés szerint átadott jövedéki
termékről, valamint a légijármű fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és a légijármű fedélzetére
felvitt jövedéki termékről a jövedéki termékek megnevezését, mennyiségi adatait a (2) bekezdés szerinti bontásban,
a (2) bekezdés szerinti bizonylat sorszámát, a légijármű lajstromjelét és a légijármű üzemben tartójának megnevezését
tartalmazó adatokat is vezeti a nyilvántartásában.
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57. §

(1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználás esetén a Honvédelmi Minisztérium adóraktári engedéllyel
rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége a repülőgép-üzemanyagnak
a)
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kötelékébe tartozó légijárműbe történő kiszolgálását a Honvédelmi
Minisztérium és az MH vonatkozó belső rendelkezéseinek és a vonatkozó jövedéki előírásoknak megfelelően
kiállított számviteli bizonylattal,
b)
az Észak-atlanti Szerződés részes államainak és az 1995. évi CII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más
részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői kötelékébe tartozó légijárműbe történő
kiszolgálását a kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034 „ANNEX
A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylattal
dokumentálva számolja el.
(2) A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználás esetén a rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező
szervezeti egysége a repülőgép-üzemanyagnak a rendőrség kötelékébe tartozó légijárműbe történő kiszolgálását
a rendőrség vonatkozó belső rendelkezéseinek és a vonatkozó jövedéki előírásoknak megfelelően kiállított számviteli
bizonylattal dokumentálva számolja el.
(3) Repülőgép-üzemanyagnak az adóraktárból a Jöt. 112. § (2) bekezdés b) pontja szerinti üzemanyagtöltő pontra,
valamint az üzemanyagtöltő pontról az adóraktárba történő szállítása az adóraktár technikai készletmozgásaként
az adóraktár által az MH, valamint a rendőrség vonatkozó belső rendelkezéseinek megfelelően kiállított számviteli
bizonylattal történik.
(4) Az üzemanyagtöltő ponton a repülőgép-üzemanyag átvétele és légijárműbe történő töltése során hitelesített
átfolyásmérőt kell alkalmazni.

58. §

(1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítéséhez – az 57. §
(1) és (2) bekezdése szerintitől eltérő adóraktár engedélyese vagy az 57. § (1) és (2) bekezdése szerinti adóraktár
engedélyese repülőgép-üzemanyagnak az ott meghatározottól eltérő légijárműbe történő kiszolgálása esetén –
a 10. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese a légijárműből lefejtett és az adófelfüggesztési eljárás alatt álló
készletébe átvett repülőgép-üzemanyagról a 10. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki.

59. §

(1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóraktár engedélyese a jelölt gázolaj kiszolgálását hitelesített átfolyásmérő
alkalmazásával végzi.
(2) A Jöt. 112. § (3) bekezdés szerint a kikötőt hajótöltési céllal elhagyó hajó az állomásozás helyének elhagyásáról és
az oda visszatérésről nyilvántartást vezet.
(3) A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítéséhez az adóraktár
engedélyese a 11. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki, melynek egy példányát átadja a hajó
üzemeltetője vagy a képviseletére jogosult személy részére.

60. §		
A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés az alábbi okmányok birtokában
érvényesíthető:
a)
az energiatermék ott megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
b)
az összesen beszerzett energiaterméknek adófizetési kötelezettség alóli mentesülésre jogosító és adófizetési
kötelezettség alóli mentesülésre nem jogosító felhasználásonkénti elszámolása.

23. Elismert mennyiségű hiány, többlet
61. §

(1) A Jöt. 9. § (4) bekezdés b) pontja szerinti elismert mennyiségű hiány a tényleges hiánynak habzóbor esetében legfeljebb
az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében, más jövedéki termék esetében legfeljebb a 7. mellékletben
meghatározott mértéke. Tárolás esetében elismert mennyiségű hiány a Jöt. 17. §-a szerinti nyilvántartás szerinti
készlet elszámolási időszakra vetített átlagára számolható el.
(2) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre és hivatalból előírhatja az (1) bekezdésben meghatározott mértéktől eltérő
mérték alkalmazását és az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl más esetekben elismert mennyiségű hiány
alkalmazását, amennyiben azt a műszaki-technológiai feltételek indokolják, a helyszíni mérés adatai, az állami adó- és
vámhatóság által szükségesnek tartott esetben az állami adó- és vámhatóság jelenlétében elvégzett próbagyártás,
valamint szakértői vélemény alátámasztja.
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(3) A jövedéki engedélyes kereskedelemben a Jöt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti elismert mennyiségű különbözet
a hitelesített kimérőszerkezeten keresztül forgalmazott üzemanyag mért többlete, de legfeljebb az utolsó
készletfelvétel óta a nyilvántartás szerint forgalmazott mennyiség 0,5%-a.
(4) A jövedéki kiskereskedelemben az utolsó készletfelvétel óta a hitelesített kimérőszerkezeten keresztül forgalmazott
üzemanyagnak a mért többlete, de legfeljebb az utolsó készletfelvétel óta a nyilvántartás szerint forgalmazott
mennyiség 0,5%-a számolható el.

24. Teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás
62. §

(1) A Jöt. 9. § (3) bekezdése szerinti bejelentést követően az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul vizsgálatot tart
a megsemmisülés, károsodás helyszínén és a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készít.
(2) A megsemmisülési jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a megsemmisülés helyét, idejét, módját és körülményeit;
b)
a megsemmisült jövedéki termék megnevezését, származásának igazolására vonatkozó információt;
c)
a megsemmisült jövedéki termék mennyiségét, a mennyiség megállapításának adatait és módját;
d)
a megsemmisült jövedéki termék bejelentett jövedéki termékkel való azonosságának vagy különbözőségének
megállapítását.
(3) A megsemmisülési jegyzőkönyv a gazdálkodói nyilvántartás mellékletét képezi.

25. Adó-visszaigénylés
63. §		
Az adó-visszaigénylési jogosultság a jövedéki termék jövedéki adót tartalmazó áron történt beszerzéséről kiállított
számviteli bizonylat birtokában érvényesíthető.

26. Adózott jövedéki termék exportálása
64. §

(1) A Jöt. 12. § a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
az Európai Unió tagállamának vámhatósága által az áru Unió vámterületéről történt kilépéséről kiállított
igazolás,
b)
a Jöt. 77. § (2) bekezdése szerinti esetben a jogszabályban meghatározott NATO Vámokmány vagy – a nem NATO
tagállamokba történő kiszállítás esetében – az Egységes Vámokmány, amelyben exportőrként a Honvédelmi
Minisztérium vagy az MH kijelölt szerve, címzettként a külföldön szolgálatot teljesítő MH egysége, alegysége,
köteléke szerepel.
(2) Az adó-visszaigénylési jogosultság abban az esetben is érvényesíthető, ha az ügyfél által megadott MRN azonosító
alapján a váminformatikai rendszerben megállapítható az Unió vámterületéről történő kilépés ténye.

27. Fogyasztásra alkalmatlan termék, szabadforgalomból visszaszállított dohány
65. §		
A Jöt. 12. § b) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a fogyasztásra alkalmatlanná válás tényét és körülményeit tartalmazó, a visszaszállítást kezdeményező által
készített jegyzőkönyv;
b)
a jövedéki termék megsemmisítéséről az 52. § szerint felvett jegyzőkönyv;
c)
a jövedéki termék előállításához történő felhasználás esetén a felhasználást igazoló számviteli bizonylat.
66. §		
A Jöt. 77. § (3) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a dohánygyártmány megsemmisítéséről az 52. § szerint felvett jegyzőkönyv száma,
b)
a dohánygyártmány újrafeldolgozása esetén a felhasználást igazoló számviteli bizonylat.

28. Egyes katonai célú felhasználások utáni adó-visszaigénylés
67. §		
A Jöt. 12. § c) és i) pontjában meghatározott esetben üzemanyag katonai célú felhasználása utáni adó-visszaigénylés
a kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti,
szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylat és a külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgására kiadott
engedély birtokában érvényesíthető.
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29. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba történő szállítása
68. §		
A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett tagállam
hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése érdekében az állami adó- és vámhatóság az adóbevallás
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről
és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint
eljárva – megkereséssel élhet a címzett tagállam illetékes hatósága felé.

30. Adózott jövedéki termék felhasználása olyan tevékenységhez, amelyre adófizetési kötelezettség
alóli mentesülés érvényesíthető
69. §

(1) A Jöt. 12. § g) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság a jövedéki termék adófizetési kötelezettség alóli
mentesülést eredményező célra történő felhasználást igazoló, a számviteli törvény számviteli bizonylatra vonatkozó
rendelkezései szerint kiállított okmány birtokában érvényesíthető.
(2) Az adóraktár engedélyese kivételével az adó-visszaigénylési jog érvényesíthetőségének feltétele a földgázon,
a villamos energián és a szénen kívüli jövedéki termékek esetében, hogy a vásárlási szándékot a jövedéki termék
beszerzése előtt legalább 5 nappal korábban az állami adó- és vámhatósághoz bejelentsék. A bejelentésnek
a beszerzendő jövedéki termék mennyiségén kívül a pontos felhasználási célt, a felhasználási arányszámot vagy
a 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, a felhasználás telephelyét, az elszámoláshoz szükséges, a mérésügyi
törvényben meghatározott hitelesítéseket, a vezetendő nyilvántartást, valamint a szükséges engedélyeket is
tartalmaznia kell. Arra a termékre vonatkozóan, amelyre adó-visszaigénylést érvényesítenek, olyan nyilvántartást
kell vezetni, amely tartalmazza a termék beszerzésének (időpont, szállító, mennyiség) és felhasználásának (időpont,
a felhasználás jogcíme, mennyiségi adatai) részletezését. A nyilvántartás adatait havonta le kell zárni, meg kell
állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és az adófizetési kötelezettség alól mentesült termék zárókészletének
mennyiségét.

31. Másik tagállamba utazó utastól visszavásárlás
70. §		
A Jöt. 12. § h) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az értékesítésről a 36. § (3) bekezdése szerinti és
a visszavásárlásról kiállított bizonylat birtokában érvényesíthető.

32. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés
71. §		
A repülőgép-üzemanyagnak nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére történő
kiszolgálásakor Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési
jogosultság esetében a jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a légijármű típusát és lajstromjelét tartalmazó kimutatás;
b)
a repülés adatait, időtartamát és célját tartalmazó, jogszabályban vagy légiközlekedési hatóság által előírt
formátumú dokumentum;
c)
a repülés teljesítésének igazolására alkalmas dokumentum.
72. §

(1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság
esetében a hajóban felhasznált gázolajhoz és a Jöt. 113. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben a vasúti
közlekedés során és az úszómunkagépben felhasznált gázolajhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság
az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a tevékenységhez használt szállítóeszköz vagy úszómunkagép megnevezését és azonosításának módját, jelét
tartalmazó kimutatás;
b)
olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – szállítójárművenként vagy úszómunkagépenként és
összesítve – a felhasznált gázolaj mennyiségét;
c)
a tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a megtett és felszámításra jogosító idő vagy távolság megállapítására
alkalmas dokumentum;
d)
a felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj mennyiségről szóló
számviteli bizonylatok.
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(2) A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó
adó-visszaigénylés, valamint a Jöt. 113. § (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés más állami támogatással és csekély
összegű (de minimis) támogatással nem halmozható.
73. §		
A Jöt. 113. § (3) bekezdése szerinti esetben, az ott meghatározott járműkategóriába tartozó autóbuszokban felhasznált
földgázhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a személyszállításhoz használt M2 és M3 járműkategóriába tartozó földgázzal üzemelő autóbuszok forgalmi
rendszámát tartalmazó kimutatás;
b)
telephelyi tankolás esetén a felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító földgáz
mennyiségét, a kiadás dátumát, az autóbusz forgalmi rendszámát részletező kimutatás.
74. §		
A Jöt. 113. § (4) bekezdése szerinti esetben, az ott meghatározott szervek által felhasznált földgázhoz kapcsolódó
adó-visszaigénylési jogosultság a közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben használt gépjárművek forgalmi
rendszámát tartalmazó kimutatás birtokában érvényesíthető.
75. §

(1) A Jöt. 113. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok
birtokában érvényesíthető:
a)
a Jöt. 113. § (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gázolaj adózottan történt beszerzését a beszerzés helye és
időpontja szerint is részletező, a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát is tartalmazó, az üzemanyagkártya
kibocsátója által kiállított számla,
b)
a Jöt. 113. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat a tankolás dátumát,
a tankolt üzemanyag mennyiségét és a forgalmi rendszámot tartalmazó kimutatás.
(2) Ha az adó-visszaigénylési kérelem benyújtását megelőzően a jogosult nem teljesítette a Jöt. 40. §-a szerinti
kötelezettségét, az állami adó- és vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel.

33. Minősített földgázellátási üzemzavar
76. §		
A Jöt. 114. §-a szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a földgázkereskedővel kötött szerződés másolata,
b)
a földgázellátási üzemzavar bekövetkezésének hónapját megelőző hónapra számított átlagos napi
földgázfelhasználásának levezetése azokra a felhasználási helyekre (ezen belül gázfogyasztó készülékenkénti
és gázfelhasználó-technológia céljára történt felhasználásonkénti részletezésben) lebontva és összesítve, ahol
földgáz helyett gázolajat használ fel,
c)
kimutatás a felhasználási időszak kezdő napján meglevő gázolaj-nyitókészletről a b) pont szerinti bontásban és
összesen,
d)
kimutatás a felhasználási időszak alatt felhasznált gázolaj mennyiségéről, valamint a felhasználási időszak
utolsó napján meglévő gázolaj-zárókészletről a b) pont szerinti bontásban és összesen,
e)
a gázolaj földgáz helyett történő felhasználását dokumentáló belső bizonylat.

34. Motorfejlesztés
77. §

(1) A motorfejlesztés esetében a Jöt. 115. §-a szerinti adó-visszaigénylés feltétele, hogy az adó-visszaigénylésre jogosult
a tevékenységéről legkésőbb a motorfejlesztés megkezdését 30 nappal megelőzően az állami adó- és vámhatósághoz
bejelentést tegyen.
(2) Az adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
a motorfejlesztéshez a tárgyidőszakban történt üzemanyag-felhasználást igazoló számviteli bizonylat,
b)
elszámolás a (3) bekezdés szerinti költségekről, ráfordításokról,
c)
olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – motoronként és összesítve – a felhasznált üzemanyag
mennyiségét,
d)
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 25. cikk
(3) bekezdése szerinti, a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy tárgynegyedévi támogatható
költségekről és támogatásokról vezetett – belső bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartás,
e)
biodízel felhasználása esetében a fenntarthatósági bizonyítvány.
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(3) A motorfejlesztéshez nyújtott támogatás keretében elszámolható
a)
a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b)
az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol
ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános
számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
c)
az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs
költségek, földterület esetén a kereskedelmi és a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,
d)
a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége,
ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
e)
a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(4) A tárgyidőszakban visszaigényelhető jövedéki adó maximális összege a (3) bekezdés szerinti költségek 25%-ának
a motorfejlesztés azonos elszámolható költségeihez kapcsolódó egyéb támogatások tárgyidőszakra eső összegével
csökkentett összege.

35. Egyéb ipari felhasználás
78. §

(1) Az egyéb ipari felhasználásoknak a Jöt. 116. §-a szerinti eseteiben, valamint a Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság esetében az adó-visszaigénylési
jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a)
az energiatermék ott megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
b)
az összesen beszerzett energiaterméknek adó-visszaigénylésre jogosító és adó-visszaigénylésre nem jogosító
felhasználásonkénti elszámolása,
c)
a Jöt. 116. § (2) bekezdése szerinti esetben az adó-visszaigénylés alapjául szolgáló mennyiség levezetése.
(2) A 63. § szerinti számlaként olyan számla is elfogadható, amelyet az adózottan beszerzett, jogszerűen és
szerződésszegésnek nem minősülő módon továbbadott energiáról állított ki a továbbadást végző felhasználó, és
amelynek mellékletét képezi a továbbadást végző nevére kiállított, a továbbadott energia adóalanytól történt
beszerzéséről szóló számla másolata.

36. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés
79. §

(1) A Jöt. 117. §-a szerinti, mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés gépi bérmunka-szolgáltatás
igénybevétele esetén a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a mezőgazdasági termelő nevére szóló számla
birtokában érvényesíthető.
(2) Nem érvényesíthető az adó-visszaigénylési jogosultság, ha a mezőgazdasági termelő az adott erdő vonatkozásában
az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított
határidőt túllépte.
(3) Amennyiben a naptári éven belül változik a mezőgazdasági termelő által megművelt földterület, felújított erdő,
és a használatban tartott halastó területe, a Jöt. 117. § (1) bekezdése alkalmazásában a hektáronként legfeljebb
figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület mezőgazdasági termelő általi használatának
hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe. A megkezdett
hónapot a területet a hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni.
(4) A halastó vízjogi üzemeltetési engedélyében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti
a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő, a (3) bekezdés szerinti, hektáronként legfeljebb figyelembe vehető
gázolajmennyiséget.
(5) Az adóbevallási nyomtatványon a mezőgazdasági termelő köteles feltüntetni az adó-visszaigénylést – és a (6) bekezdés
szerinti mezőgazdasági termelő esetében a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági
csekély összegű (de minimis) támogatást is – alátámasztó, gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás
igénybevételéről kiállított számla adatait.
(6) A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatást is igénylő mezőgazdasági termelő az erre irányuló szándékáról, valamint a kapcsolódó számlák
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adatairól az adóbevallási nyomtatványon külön nyilatkozik. Az állami adó- és vámhatóság ezen mezőgazdasági
termelői kör szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatási kérelmének adatait, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
54. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos, az agrárpolitikáért felelős miniszter
a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló rendeletében meghatározott adatokat a jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követő 5 napon belül
továbbítja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére. Az állami adó- és vámhatóság a szőlő- és
gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kérelem
adatainak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére történő továbbításáról 5 napon belül értesíti
a mezőgazdasági termelőt.
(7) Az adó-visszaigényléssel érintett termőföldterület, erdő, halastó nagyságát – a kerekítés általános szabályainak
megfelelően – hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

37. A magánfőzőtől és a bérfőzetőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylés
80. §

(1) Az adóraktár engedélyese a magánfőzőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylést – a 63. § rendelkezésétől
eltérően – az alábbi okmányok birtokában érvényesítheti:
a)
a párlat magánfőzőtől történt felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
b)
a párlatról kiállított párlat adójegy és
c)
az adózott párlat felhasználását igazoló, 16. § szerinti okmány.
(2) Az adóraktár engedélyese adózott párlat bérfőzetőtől történt felvásárlása esetén megvásárolt párlat utáni
adó-visszaigénylést – a 63. § rendelkezésétől eltérően – az alábbi okmányok birtokában érvényesítheti:
a)
a párlat bérfőzetőtől történt felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
b)
a párlat származási igazolása és
c)
az adózott párlat felhasználását igazoló, 16. § szerinti okmány.

VIII. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK
38. Ellenőrzés
81. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt.-ben és e rendeletben foglalt szabályok betartását jövedéki ellenőrzés keretében
az Art. adatok gyűjtését célzó ellenőrzés szabályainak alkalmazásával ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzött személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködésre köteles.

82. §

(1) A határozattal elrendelt, folyamatos jelenléttel és vizsgálattal történő ellenőrzés esetén az ellenőrzött együttműködési
kötelezettsége keretében ellenszolgáltatás nélkül gondoskodik
a)
a hatóság ellenőrzéssel megbízott képviselője részére az ellenőrzött telephely területén megfelelő irodahelyiség
és pihenőszoba rendelkezésre bocsátásáról, világításáról, takarításáról, szükség esetén fűtéséről, és
b)
az állami adó- és vámhatóság által telepített technikai eszköz biztonságos tárolásáról, valamint
az üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
(2) Az engedély iránti kérelemben megadott felhasználási arányszám vagy a 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti adatok
próbagyártással vagy szakértői vizsgálattal történő ellenőrzése üzemi körülmények között, a technológiai leírásban
foglaltak szerint történik.
(3) A technikai eszköz felszerelésével folyamatos vizsgálatot lehetővé tevő, a Jöt. 96. § (5) bekezdése szerint elrendelt
ellenőrzéshez az ellenőrzött személy által kiépített technikai eszköz is alkalmazható, ha az ellenőrzött személy
a)
hozzájárult a technikai eszköz állami adó- és vámhatóság által történő alkalmazásához és hozzáféréséhez,
valamint technikai eszköz üzemeltetési és mentési naplóinak állami adó- és vámhatóság kérésére és részére
történő átadásához,
b)
vállalja, hogy a technikai eszközön a folyamatos kommunikációt megszakító előre tervezett módosítás esetén
legkésőbb a módosítást megelőző harmadik munkanapon, a folyamatos kommunikációt megszakító előre
nem tervezhető eseményekről pedig az esemény bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatja
az állami adó- és vámhatóságot.
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(4) A Jöt. 96. § (10) bekezdése szerinti egyszerűsített jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés helyét és időpontját, az ügy
tárgyát és az ügyiratszámot, az eljáró szerv megnevezését, az ellenőrzött nevét, engedélyszámát vagy adóazonosító
jelét vagy adószámát, az eljárás során közreműködő nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és eljárásjogi
helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, a vizsgált kötelezettségek rövid leírását,
az ellenőrzés megállapítását, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, az eljáró szerv bélyegzőlenyomatát, valamint
az eljárási cselekményben érintett személy aláírását.
83. §

(1) A 14. § szerinti készletfelvétel ellenőrzése történhet tételes vagy egyszerűsített eljárásban. Az egyszerűsített eljárás
lehet szúrópróbaszerű vagy adminisztratív.
(2) Az ellenőrzést a készletfelvétel céljából adott készletbevallás adatainak alapulvételével kell elvégezni.
(3) A tételes ellenőrzés külső és belső termékvizsgálatból áll. A külső termékvizsgálat a termékek darabszámának,
azonosságának megállapításából, továbbá az alkalmazott azonossági jelek vizsgálatából áll. A belső termékvizsgálat
kiterjed a termék minőségének, mennyiségének, megnevezésének, KN-kódjának, származási helyének ellenőrzésére,
továbbá azoknak az adatoknak, okmányoknak és iratoknak a megvizsgálására, amelyek a készletfelvételhez és
az adóbevalláshoz szükségesek.
(4) Az egyszerűsített ellenőrzés lehet:
a)
szúrópróbaszerű, amely teljes körű külső termékvizsgálatból és a kiválasztott jövedéki termékekre kiterjedő
tételes ellenőrzésből, vagy
b)
adminisztratív, amely a vezetni rendelt nyilvántartás és a készletbevallás vizsgálatából
áll.
(5) Amennyiben az egyszerűsített ellenőrzés alkalmazása során a készletbevallás és a vezetni rendelt nyilvántartás adatai
között bármilyen eltérés tapasztalható, tételes ellenőrzést kell tartani.
(6) Az ellenőrzés tényét és módját, annak eredményét – így különösen a termékvizsgálat alá vont termékek mennyiségét,
azonosító adatát és a vizsgálatot végző megállapításait – a készletfelvételi jegyzőkönyvbe be kell jegyezni.

84. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési
jogosultságot az ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében
a)
a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka
elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a területileg illetékes mezőgazdasági
igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),
b)
a Jöt. 117. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti
azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy
december 31-i nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő
felújítására vagy az erdő felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a használó személyét
illetően a területileg illetékes erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: erdészeti
hatóság),
c)
a Jöt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a halastóra kiadott
– a halastó területi adatait is tartalmazó – vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a halgazdálkodási
tevékenység folytatását illetően a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes
vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)
által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldött
megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv és a vízügyi hatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából
a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely
nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat az állami adó- és vámhatóság
részére. Amennyiben a nyilvántartás nem tartalmazza az állami adó- és vámhatóság megkeresésével érintett
termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadóvisszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság
tudomására jutott.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által is szolgáltatott adatok alapján vezeti.
A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a mezőgazdasági igazgatási szerv szükség esetén
a NAK bevonásával végzi. A NAK a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
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3. § (1) bekezdésének d) pontja szerint, az agrárigazgatási hatósági feladatai körében eljáró falugazdász-hálózat útján
működik közre a meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, ennek keretében a mezőgazdasági igazgatási
szerv megkeresése nyomán helyszíni szemle jegyzőkönyvet készít, amelyet a megkeresés beérkezését követő 7 napon
belül elektronikusan, térítésmentesen átad a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében
a (2) bekezdés szerinti megmunkált termőföldterület nagyságát és a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
mezőgazdasági termelő tekintetében a jogszerű földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben
szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
(5) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(4) bekezdések szerinti ellenőrzése a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. § (5) bekezdés a) pontja szerint hatóság megkeresésére történő,
hivatalból indított eljárásnak minősül.
(6) Az állami adó- és vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a mezőgazdasági igazgatási szerv, az erdészeti
hatóság és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus
úton történő megküldésével adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

39. Gyorsított eljárás lefolytatása
85. §

(1) A jövedéki bírság a Jöt. 100. § (4) bekezdése szerinti gyorsított eljárásban történő kiszabása feltételeinek megléte
esetén, ha az ellenőrzést végző a gyorsított eljárás lefolytatása mellett dönt, ezt közli a jogsértő természetes személlyel,
egyúttal tájékoztatja a gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és a jogkövetkezményekről.
(2) A jogsértő személy a gyorsított eljárás lefolytatása és annak jogkövetkezményei tudomásul vételét külön nyilatkozat
aláírásával ismeri el.
(3) A jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az ellenőrzést végző a felvett jegyzőkönyv alapján a helyszínen
határozatot hoz.
(4) A határozat eredeti példányát és a kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló nyugtát a jogsértő személy részére
igazoltan át kell adni. Az átadott nyugta tartalmazza a határozatot hozó szerv megnevezését, a jövedéki bírság
kiszabásáról rendelkező határozat számát, a jogsértő személy nevét és adóazonosító számát, annak hiányában
a személyazonosító igazolvány (útlevél) számát, az államháztartási számla számlaszámát és a kiszabott jövedéki
bírság összegét.

40. Lefoglalás, elkobzás
86. §

(1) Lefoglalásnál – a gyorsított eljárás és az elháríthatatlan akadály kivételével – hatósági tanút kell alkalmazni.
(2) Ha hatósági tanú alkalmazására nem kerül sor, az indokot a felvett jegyzőkönyvben kell feltüntetni.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot a jövedéki eljárás lefolytatása során történő azonosításra alkalmas
módon azonosító jellel, jelzéssel látja el.
(4) Ha a borászati hatóság a tevékenysége során bevizsgált termékről megállapítja, hogy az a borászati szakmai
szabályoktól eltérően került előállításra vagy kezelésre, és minőségvédelmi bírság kiszabásának nincs helye, erről
értesíti az állami adó- és vámhatóságot és részére átadja a minőségvizsgálat eredményét.

87. §

(1) A lefoglalásról készített jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a lefoglalt termék mennyiségét,
b)
a lefoglalt termék értékét,
c)
az alkalmazott azonosítójel, jelzés leírását,
d)
a lefoglalt termékkel kapcsolatos intézkedéseket, így a tárolás helyét, módját,
e)
a lefoglalt termék átadás-átvételének elismerését, továbbá minden olyan körülményt, amelynek az eljárás
további lefolytatása során jelentősége lehet és
f)
a lefoglalást elszenvedő panaszjogára való felhívást.
(2) A lefoglalt termék értékeként a termékre vonatkozóan kötött jogügylet igazolásául szolgáló okiraton feltüntetett
érték, ennek hiányában a lefoglalást elszenvedő által adott értéknyilatkozat adata vehető figyelembe. Ha a lefoglalást
elszenvedő nem ad értéknyilatkozatot vagy az általa adott értéknyilatkozat a piaci árakra tekintettel nem fogadható
el, a lefoglalt termék értékét az állami adó- és vámhatóság becsléssel állapítja meg.
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(3) A jegyzőkönyv lefoglalást elszenvedő által történő aláírásának megtagadása a lefoglalásnak nem akadálya, de
az aláírás megtagadását a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
(4) A jegyzőkönyv egyik példánya a hatóság, másik példánya a lefoglalást elszenvedő példánya.
88. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot annak tárolására alkalmas és jogosult raktárba szállítja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti elszállításnak akadálya van, az állami adó- és vámhatóság a lefoglalás helyén gondoskodik
a biztonságos megőrzésről, valamint a használatot és az elidegenítést megtiltja és a szabályok betartásának
ellenőrzése érdekében a lefoglalt dolgot vagy annak csomagolását, tárolótartályát, tárolóhelyiségét hatósági zárral
látja el.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a lefoglalt dolog értéke az 5 millió forintot meghaladja, az állami adó- és vámhatóság
gondoskodik az őrzésről, egyéb esetben az ügy összes körülményére figyelemmel dönt a vagyonvédelem módjáról.

89. §		
Az állami adó- és vámhatóság a kiadni rendelt lefoglalt dolgot akkor adhatja ki, ha az átvételre jogosult személy
a tárolási költségekről rendelkező végzés szerinti fizetési kötelezettségének eleget tett. A megfizetett tárolási költség
összegéről az állami adó- és vámhatóság nyugtát állít ki és ad át a megfizető személynek.
90. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság által alkalmazott megsemmisítés költségét az állam viseli.
(2) A jövedéki termék megsemmisítése, felhasználása, ha az a tevékenységet végző részére anyagi haszonnal jár, csak
a piaci árviszonyokra tekintettel megállapított ellenszolgáltatás ellenében, szerződés alapján történhet. Az így
keletkező bevételt az állami adó- és vámhatóság értékesítések árbevétele számláján kell elszámolni.

91. §

(1) A Jöt. 102. § (6) bekezdése és 103. § (5) bekezdés c) pontja szerinti értékesítést az állami adó- és vámhatóság az Art.
ingóárverésre vonatkozó szabályai szerint végzi.
(2) Az elkobzott dolog értékesítésből befolyt összegből elsődlegesen az értékesítéssel kapcsolatos költségeket, majd
a lefoglalt dolog tárolásával, őrzésével, szállításával kapcsolatos költségtartozást és a szakértői vizsgálat díjtartozását,
ezt követően az adótartozást kell kiegyenlíteni, végül a fennmaradó összeget az állami adó- és vámhatóság
értékesítések árbevétele számláján kell elszámolni.
(3) A kiadni rendelt, de át nem vett lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenértékből az értékesítési, valamint
a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és az értékesítés napja közötti
időtartamra eső tárolási költség levonását követően fennmaradt összeg adható ki az átvételre jogosult személynek.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdés szerinti elszámolásról rendelkező döntés közlésével tájékoztatja
az átvételre jogosult személyt az átadható összegről, az átvétel pontos helyéről, valamint a jogkövetkezményekről.
(5) Ha a Jöt. 102. § (7) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelenül telik el, a befolyt ellenértéket
a (2) bekezdés rendelkezései szerint kell elszámolni, és az ott meghatározott költségek és köztartozások levonását
követően fennmaradt összeg adható át a magyar állam számára. A Jöt. szerint kiadni rendelt, de nem a jövedéki
jogsértést elkövető személy tulajdonát képező lefoglalt eszköz értékesítéséből befolyt ellenértékből a jövedéki
adó-, bírság- és pótléktartozás összege nem vonható le, ha az eszköz tulajdonosának nem volt tudomása az eszköz
jogellenes használatáról, vagy akarata ellenére használták az eszközt a jogsértés során.

92. §		
A lefoglalt termékről az állami adó- és vámhatóság által vezetett nyilvántartás tartalmazza
a)
az ügyfél nevét, adatait, székhelye (lakhelye) pontos címét;
b)
a lefoglalt termék megnevezését, mennyiségét, értékét;
c)
a lefoglalás időpontját, helyét;
d)
a lefoglalt termék őrzési helyét, az azonosításához szükséges adatokat;
e)
a lefoglalás megszüntetését elrendelő végzés számát, keltét;
f)
a termék kiadásának időpontját, ennek hiányában a részére kifizetett összeget;
g)
az elkobzást elrendelő jogerős döntés számát, keltét;
h)
a megsemmisítés időpontját, helyét, módját;
i)
a megsemmisítés módját, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében történt megsemmisítés esetén helyét,
idejét;
j)
az értékesítésre történő átadás időpontját, helyét, az értékesítéssel megbízott adatait;
k)
az értékesítés időpontját, adatait;
l)
a lefoglalt termékkel kapcsolatban felmerült költséget, bevételt és annak rendezettségét.
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(1) Az elkobzott energiatermék és az energiatermékből vett, állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre
váró minta a Jöt. 103. § (6) bekezdése szerinti átadását az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett, hatósági
tanú jelenlétében kell elvégezni és az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a)
az elkobzást vagy mintavételt elrendelő döntés(ek) számát;
b)
az átadott-átvett energiatermék pontos megnevezését, mennyiségét, azonosító adatait, a lefoglalt vagy
mintavétel tárgyát képező dologgal való azonosságának megállapítását, az átadás módját;
c)
a felmerült költséget.
(2) A Jöt. 103. § (6) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás módját az állami adó- és vámhatóság vezetője egyedileg
határozza meg, a Jöt. 103. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben belső rendelkezésben szabályozza.

IX. FEJEZET
BÉRFŐZÉS, MAGÁNFŐZÉS
41. Bérfőzés
94. §

(1) A bérfőzető a gyümölcs, gyümölcsből származó alapanyag (együtt: gyümölcscefre) adóraktárnak történő átadásakor
nyilatkozik annak fajtájáról és mennyiségéről. A nyilatkozat hiányában vagy ha a nyilatkozat nyilvánvalóan valótlan
tartalmú, az adóraktár felelős üzemvezetője állapítja meg a gyümölcscefre fajtáját, mennyiségét.
(2) A gyümölcscefre lepárlását megelőzően a bérfőzető nyilatkozik arról, hogy
a)
a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból,
izocukorból vagy mézből származó alkoholt,
b)
a bérfőzető vagy háztartásának tagja rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsössel, gyümölcsfával), és
c)
sem a bérfőzető, sem a vele egy háztartásban élők nem állítottak elő tárgyévben magánfőzés keretében
párlatot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a gyümölcscefre bérfőzés keretében nem főzhető le.
(4) A bérfőzető a bérfőzött párlat átvételét megelőzően nyilatkozik az adóraktárnak
a)
arról, hogy háztartásának tagjai a tárgyévben az átvétel időpontjáig milyen mennyiségű kedvezményes
adómértékű párlatot vettek át és
b)
a Jöt. 140. § (5) bekezdés b) pontja szerinti adatról.

95. §

(1) A bérfőzött párlat csak emberi fogyasztásra alkalmas minőségben adható ki a bérfőzetőnek. Ha a bérfőzött párlat
emberi fogyasztásra alkalmatlan és a minőségének javítására irányuló eljárás nem vezet eredményre, a párlat csak
alkoholtermék előállítását végző adóraktárnak adható fel vagy át.
(2) Nem adható ki a bérfőzött párlat kedvezményes adómértékkel, ha a bérfőzető
a)
a 112. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételt elmulasztja, vagy
b)
a tárgyévben kedvezményes adómértékkel lefőzethető mennyiséget túllépte.
(3) A bérfőzött párlat származási igazolás adattartalmát az 1. melléklet IV. rész 6. pontja tartalmazza. Származási
igazolásnak minősül az olyan kereskedelmi okmány is, amely az 1. melléklet IV. rész 6. pontja szerinti adatokat
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatvány rovatszámozásának megfelelő számmal azonosítva
tartalmazza.
(4) A származási igazolás csak akkor fogadható el a párlat eredetének igazolására, ha a párlat fajtája azonosítható és
a származási igazoláson feltüntetett tényleges alkoholtartalomhoz képest fahordóban tárolás esetén évenként 2,
legfeljebb azonban 7 egész foknál, egyéb edényben tárolás esetén évenként 1, legfeljebb azonban 3 egész foknál
nagyobb eltérés nincs.
(5) A bérfőzött párlat és a származási igazolás átvételét a bérfőzető a párlat átvételekor igazolja.
(6) A bérfőzető által értékesített bérfőzött párlat származási igazolását az adóraktárnak történő értékesítés esetén
az adóraktár engedélyese részére át kell adni. Ha a bérfőzető nem tudja a bérfőzött párlat teljes mennyiségét egy
adóraktárnak értékesíteni, a származási igazolás visszaadása mellett kérheti azonos összmennyiségre több származási
igazolvány kiadását. Az adóraktár engedélyesének a bérfőzető által visszaadott származási igazolást érvénytelenítenie
kell és elévülési időn belül meg kell azt őriznie. Az újonnan kiadott származási igazolásokon az eredeti származási
igazolás számát is fel kell tüntetni.
(7) A bérfőzetőnek a bérfőzött párlat birtokban tartásáig kell megőriznie a bérfőzött párlat származási igazolást.
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(1) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár a bérfőzésről az 1. melléklet IV. része szerinti adattartalmú nyilvántartást vezet
bérfőzetőnként és bérfőzésenként az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, az előállítási költség megtérítése
ellenében rendelkezésre bocsátott nyomtatványon vagy elektronikusan, és a nyilvántartás mellékletben megjelölt
adatait küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár az állami adó- és vámhatóság felé évente legalább egyszer, az állami adó- és
vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban számol el.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az adóraktár engedélyesével egyeztetett időpontban résztermelés költségmentes
megállapítását végezheti el évi egyszeri alkalomnál gyakrabban is.
(4) Az adóraktár engedélyese a bérfőzetőktől szabadforgalomból adózottan felvásárolt párlatot az adózatlan bérfőzött
párlattól elkülönítetten, egyértelműen beazonosítható jelzéssel ellátva köteles tárolni.

42. Magánfőzés
97. §

(1) A párlat adójegy a 17. melléklet szerinti adattartalmú, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon
igényelhető.
(2) A Jöt. 143. § (8) bekezdése szerinti esetben a javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell
bejelenteni, megadva
a)
a bejelentő
aa)
nevét,
ab)
adóazonosító jelét,
ac)
postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,
b)
a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
c)
a megsemmisítés javasolt
ca)
helyszínét,
cb)
módját,
cc)
időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.
(3) A Jöt. 143. § (8) bekezdése szerinti esetben a bejelentő által javasolt megsemmisítés csak az állami adó- és vámhatóság
– tervezett megsemmisítési időpontig történt – kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés
az állami adó- és vámhatóság részvételének hiányában az állami adó- és vámhatóság erre vonatkozó kifejezett
hozzájárulása esetén végezhető el.

X. FEJEZET
KISÜZEMI BORTERMELÉS, DENATURÁLÁS
43. Kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelés
98. §		
A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktár engedélyese az állami adó- és vámhatóság
által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozhat az állami adó- és vámhatóságnak, ha mentesülni kíván
az egyszerűsített adóraktári követelmények alól, a nyilatkozatban megjelölve, hogy milyen időponttól kíván élni
mentesülési jogával. A nyilatkozatban megjelölt időpont nem lehet a nyilatkozat megtételét követő 8. napnál korábbi.

44. Denaturálás
99. §

(1) A teljes vagy részleges denaturálásról készített jegyzőkönyv egy példánya az adóraktár engedélyes nyilvántartásának
mellékletét képezi.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a denaturálni kívánt termék mennyiségét (liter vagy kilogramm) és tényleges alkoholtartalmát (alkoholtermék
esetén hektoliterfokban);
b)
a denaturáláshoz felhasznált anyagok megnevezését és mennyiségét (liter, kilogramm), részleges denaturálás
esetén a denaturálószer típusát is megjelölve;
c)
a denaturált termék mennyiségét (liter vagy kilogramm) és tényleges alkoholtartalmát.
(3) A denaturált termék felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő értékesítésekor
a mennyiséget literben és kilogrammban is fel kell tüntetni a kiállított bizonylaton.
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100. § (1) A részleges denaturáláshoz – a Jöt. 133. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel – az etil-alkoholt tartalmazó termék egy
hektoliter 100 térfogatszázalékos etil-alkohol tartalmára számítva
a)
– 3303 00 10-3303 00 90, 3307 10 00-3307 90 00 KN-kódú termék gyártásához készülő, illat- vagy aromás
anyagot tartalmazó, 20%-ot meghaladó tényleges alkoholtartalmú alkoholos folyadék előállításához – legalább
aa)
1 liter izo-propil-alkoholt és 1 gramm denatónium benzoátot (AA típusú részleges denaturálószer),
vagy
ab)
78 gramm terc-butil alkoholt és 1 gramm denatónium benzoátot (AB típusú részleges denaturálószer),
b)
– 3306 10 00 és 3306 90 00 KN-kódú termék gyártásához készülő, száj- vagy fogápolási célú, 5%-ot meghaladó
tényleges alkoholtartalmú alkoholos folyadék előállításához – legalább
ba)
1 liter izo-propil-alkoholt (BA típusú részleges denaturálószer), vagy
bb)
78 gramm terc-butil alkoholt (BB típusú részleges denaturálószer),
c)
– kizárólag etil-acetát gyártásához – legalább 3 tömegszázalék etil-acetátot (C típusú részleges denaturálószer),
d)
– kizárólag acetoklór gyártásához – legalább 3 tömegszázalék xilolt (D típusú részleges denaturálószer),
e)
– bioetanol előállításához –,
ea)
legalább 1 tömegszázalék etil-tercier-butil-étert (EA típusú részleges denaturálószer),
eb)
ha a bioetanol az E85 előállításához kerül felhasználásra, legalább 2 tömegszázalék izo-butilalkoholt
(EB típusú részleges denaturálószer),
ec)
ha a fogadó tagállam vonatkozó szabályozása a bioetanol előállításához az ea)–eb) alpontokban
foglalttól eltérő denaturálási eljárást határoz meg, az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett
eljárás,
f)
– az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 0,79 gramm denatónium benzoátot (F típusú részleges
denaturálószer,
g)
– az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 0,36 liter dietilftalátot (G típusú részleges denaturálószer),
h)
– az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 0,5 liter metil-etil-ketont (H típusú részleges denaturálószer),
i)
– az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 2 tömegszázalék izo-propil-alkoholt, 1 tömegszázalék tercierbutil-alkoholt és 0,001 tömegszázalék denatónium benzoátot (I típusú részleges denaturálószer)
kell alkalmazni.
(2) Az adóraktár által a részlegesen denaturált termék feladása, értékesítése esetén kiállított bizonylat tartalmazza
a részlegesen denaturált termék mennyiségét (literben és kilogrammban) és tényleges alkoholtartalmát, a felhasznált
denaturálószer megnevezését és a denaturálás során hozzákevert mennyiségét grammban vagy literben.
101. § (1) A bioetanolt előállító, valamint a 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú víztelenített
alkoholterméket beszerző adóraktár engedélyesének abban az esetben, ha a bioetanol előállításához nem kizárólag
olyan alkoholterméket használ, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában termelt alapanyagból állítottak elő
vagy ha a bioetanol nem minősül fenntartható módon előállítottnak, a bioetanolt olyan módon kell nyilvántartania,
hogy az összesen előállított mennyiséget a felhasznált alapanyag és a fenntarthatósági követelmények szempontjából
a)
az Európai Unió területén előállított alapanyagból gyártott és a fenntartható bioüzemanyag termelés
követelményeiről és igazolásáról szóló Korm. rendelet szerinti fenntarthatósági igazolással (a továbbiakban:
fenntarthatósági igazolás) rendelkező, és
b)
ettől eltérő termék
bontásban kell szerepeltetnie, elkülönített tárolást azonban nem kell alkalmaznia.
(2) Az adóraktár engedélyese a bioetanol célra előállított 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkoholtartalmú alkoholtermék gyártásához felhasznált alapanyag fajtájáról és az Európai Unió területén történt előállításáról
alkoholtermék- és bioetanol-szállítmányonként nyilatkozatot állít ki az E85 terméket előállító adóraktár engedélyese
számára, és azt, valamint a fenntarthatósági igazolást, továbbá – bioetanol szállítása esetén – az alkoholtermék
denaturálásáról felvett jegyzőkönyv másolatát átadja a beszerző adóraktár engedélyese részére.
(3) Az adóraktár engedélyese a bioetanol célra előállított 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkoholtartalmú alkoholtermék gyártásához felhasznált alapanyag mennyiségét és fajtáját – az alapanyag termelésének
(előállításának) helye (ország) szerinti bontásban – nyilvántartja.
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102. § (1) Az E85 adómértékének megállapításához szükséges okmányok:
a)
a bioetanol gyártásához felhasznált 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú
alkoholtermék alapanyagának mezőgazdasági eredetéről és az Európai Unió területén történt előállításáról
aa)
belföldről beszerzett alkoholtermékre és bioetanolra a feladó adóraktár (2) bekezdés szerinti
nyilatkozata,
ab)
az adóraktárban előállított alkoholtermék esetében az adóraktár (2) bekezdése szerinti adatot
tartalmazó nyilvántartása,
ac)
egyéb esetben a bioetanol vagy az E85 gyártójának nyilatkozata;
b)
a 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú alkoholtermék bioetanol előállításához
felhasználás céljából történő denaturálásáról a denaturálásról készített jegyzőkönyv vagy annak másolata, – ha
a denaturálást nem belföldön végezték – a tagállam vagy a harmadik ország illetékes hatósága (szerve) által
a denaturálásról készített, a (2) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó jegyzőkönyv eredeti példánya vagy
annak hiteles másolata;
c)
az E85 gyártmánylapja, vagy az E85 minőségi bizonyítványa, vagy az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált
laboratórium vagy az E85 előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező gyártó
laboratóriuma által kiállított olyan igazolás, amelyből megállapítható az E85-ben lévő bioetanol
térfogatszázalékban vagy a külön jogszabály szerint meghatározott energiatartalom százalékában kifejezett
aránya és a bekevert bioetanol 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata;
d)
az E85 fenntarthatósági igazolása.
(2) Az E85-öt szabadforgalomba bocsátó adóraktár engedélyese a Jöt. 94. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
adóbevallásában teszi meg.
103. §		
Az adóraktár engedélyese, a jövedéki engedélyes kereskedő, a bejegyzett kereskedő, az importáló és az exportáló
E85 szállítása során alkalmazott vagy az értékesítésekor kiállított bizonylaton feltünteti az E85 térfogatszázalékban
kifejezett bioetanol tartalmát.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. Hatályba léptető rendelkezések
104. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–44. és a 47. alcím, valamint az 1–21. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
(3) A 118. § (1) bekezdés i) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

46. Átmeneti rendelkezések
105. §		
2017. március 31-ét követően az elektronikus átvételi elismervényen kiegészítő adatként fel kell tüntetni, ha
a dohánygyártmányra adójegy van felhelyezve.
106. § (1) Ha a 2017. március 31-én hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján nem egyértelmű a termék
2017. április 1-jétől irányadó adójogi besorolása és a 2017. március 31-én végzettel azonos tevékenység végzéséhez
a jogszabály 2017. április 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás meglétét írja elő feltételként, a tevékenységet
végző 2017. március 31-ig köteles az állami adó- és vámhatóságnál kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelmet
előterjeszteni, amelyről az állami adó- és vámhatóság költségmentesen döntést hoz és a kérelemről történő döntésig
a tevékenység a kötelező érvényű vámtarifabesorolás birtokában folytatható.
(2) Ha a 2017. március 31-én hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján egyértelmű a termék 2017. április 1-jétől
irányadó adójogi besorolása és a 2017. március 31-én végzettel azonos tevékenység végzéséhez 2017. április 1-jétől
kötelező érvényű KN-kód besorolás nyújtható be, akkor a tevékenység a kötelező érvényű vámtarifabesorolás
birtokában is végezhető.
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107. §		
A gazdálkodó a 2017. április 1-jét megelőzően a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.)
PM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint engedélyezett veszteségelszámolást 2017. március 31-ét követően is
alkalmazhatja.
108. § (1) A Jöt. 150. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén vagy a 2017. március 31-ét követő bármely engedélyezési,
nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelmező kérheti a 2017. április 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti
engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás során papír alapon az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott
dokumentumainak az állami adó- és vámhatóság által a kérelem elbírálásakor történő figyelembevételét. Az állami adóés vámhatóság az engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljáráshoz felhasználható papíralapú dokumentumokról
elektronikus másolatot készít.
(2) A Jöt. 150. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kérelmező az adóraktári engedély kiadásáig is nyújthat
a 2017. április 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő összegű jövedéki biztosítékot.

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések
109. §		
Hatályát veszti
a)
a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet,
b)
az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.)
PM rendelet,
c)
a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól
szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet,
d)
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet,
e)
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet,
f)
a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.)
PM rendelet,
g)
az egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010.
(III. 31.) PM–HM együttes rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Adóraktári nyilvántartás és az adóraktár Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatásának
adattartalma
A „*” jelzéssel ellátott adatokat a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában kell megküldeni.
A „**” jelzéssel ellátott adatokat akkor kell a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában megküldeni,
ha az adóraktár engedélyese nem küldi a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg az adatokat.
A „b” jelzéssel ellátott adatokról kell a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnak adatszolgáltatást
teljesítenie.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli
tartalom.
I. Általános adatok
1. Adóraktári telephely engedélyszáma*
2. Tárgyidőszak*
3. Adóraktári készlettípus*
II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és
kiskereskedelmi eladási ár is]*)
1. Nyitókészlet* (kizárólag 2016. december 31-ét követő első adatszolgáltatás alkalmával
beküldendő)
2. Készletnövekedés (bizonylatszám)
2.1. Előállított jövedéki termék (bioetanol esetében az alábbi bontásban)*
2.1.1. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.2. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.3. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással
rendelkezik
2.1.4. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem
rendelkezik
2.2. Cigarettán kívüli dohánygyártmány Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy
eltávolítás utáni készletre vétele*
2.3. Előállított nem jövedéki termék és az adófizetési kötelezettség alól mentesült
jövedéki termék *
2.3.1. Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszer, gyógyhatású készítmény,
gyógyszeranyag, intermedier
2.3.2. Jöt. 133. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ecet
2.3.3. Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerinti aroma
2.3.4. Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé és egyéb élelmiszer
2.3.5. Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerinti vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem
emberi fogyasztásra szolgáló termék
2.3.6. Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerinti teljesen denaturált alkohol
2.3.7. Előállított ETBE
2.3.8. Jöt. 112. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti termék
2.4. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek
minősülő melléktermék, hulladék
2.5. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termék
2.5.1. saját adóraktárból
2.5.2. nem saját adóraktárból
2.5.3. tagállamból
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2.5.4. bejegyzett feladótól
2.5.5. adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításból visszaszállított
2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes bor*
2.6.1. Egyszerűsített adóraktártól
2.6.2. Kisüzemi bortermelőtől
2.6.3. Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint
2.7. Adóraktárban importált jövedéki termék
2.8. Légijárműből lefejtett, adóraktárba szállított repülőgép-üzemanyag*
2.9. Terméktávvezeték adóraktártól átvett energiatermék*
2.10. A Jöt. 12. § h) pontja szerinti jövedéki termék visszavétele*
2.11. Bérfőzetőtől a párlat kiadása nélkül, adózatlanul megvásárolt mennyiség*
2.12. Beszerzett nem jövedéki termék
2.13. Mintaként vett, de fel nem használt termék*
2.14. Készletfelvétel során megállapított készlet többlet
2.14.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
2.14.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
2.15. Termékkészlet átvezetése biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és
b) pontja szerinti termékkészletbe (növekedés)*
2.16. Termékkészlet átvezetése a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletből biztosítékköteles készletbe (növekedés)*
2.17. Magánfőzőtől átvett adózott párlat*
2.18. Bérfőzetőtől átvett adózott párlat*
2.19. Szabadforgalomból visszahozott vagy vásárolt jövedéki termék*
2.20. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése
(növekedés)*
3. Készletcsökkenés (bizonylat száma)
3.1. Jövedéki termék előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.2. Jövedéki termék előállításához alapanyagként felhasznált nem jövedéki termék
3.3. ETBE előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.4. A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék*
3.5. A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott jövedéki termék*
3.6. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti célra a mintavételi szabályzat
szerint vett minta (helye, időpontja, célja)
3.6.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.6.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.7. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint megsemmisítés
3.7.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.7.1.1.
adóraktárból elszállítás révén
3.7.1.2.
adóraktárban
3.7.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.7.2.1.
adóraktárból elszállítás révén
3.7.2.2.
adóraktárban
3.8. Cigarettán kívüli dohánygyártmányok Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy
eltávolítást követő kivezetése az adózott készletből*
3.9. A Jöt. 9. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerint jövedéki termék olyan károsodása,
amelyet az állami adó- és vámhatóság teljes megsemmisülésként vagy
helyrehozhatatlan károsodásként elismert (időpont, mód/körülmények, kárenyhítés
érdekében tett intézkedés)
3.10. A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
3.11. A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
3.12. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
3.13. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*

2821

2822

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3.14. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
3.15. Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerint felhasznált jövedéki termék gyógyszer,
gyógyhatású készítmény, gyógyszeranyag, intermedier előállításához*
3.16. Jöt. 133. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felhasznált jövedéki termék ecet
előállításához*
3.17. Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerint felhasznált jövedéki termék aroma
előállításához*
3.18. Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerint felhasznált jövedéki termék csokoládé és
egyéb élelmiszer előállításhoz*
3.19. Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerint felhasznált jövedéki termék vegyipari,
kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termék előállításához*
3.20. Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerint felhasznált jövedéki termék teljesen
denaturált alkohol előállításához*
3.21. Terméktávvezeték adóraktárnak adófelfüggesztési eljárás keretében átadott
energiatermék*
3.22. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék**
3.22.1. magánszemély részére
3.22.2. jövedéki engedélyes kereskedő részére (az átvevő neve, címe, engedélyszáma,
adószáma, bizonylat száma)
3.22.3. jövedéki kiskereskedő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.4. más tagállamba (az átvevő neve, címe, közösségi adószáma, bizonylat száma)
3.22.5. felhasználói engedélyes részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma,
bizonylat száma)
3.22.6. nyilvántartásba vett felhasználó részére (az átvevő neve, címe, adószáma,
bizonylat száma)
3.22.7. Dohány-kiskereskedelmi ellátó részére (az átvevő neve, címe, adószáma,
engedélyszáma, bizonylat száma)
3.22.8. 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj
Jöt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti értékesítése (az átvevő neve, címe,
adószáma, bizonylat száma)
3.22.9. Kisüzemi bortermelő részére
3.22.10. Légiutas-ellátási tevékenységre
3.23. Szabadforgalomba bocsátott, az adóraktárban adófizetési kötelezettséget
eredményező módon elfogyasztott, felhasznált jövedéki termék*
3.24. Adófelfüggesztési eljárás keretében feladott jövedéki termék
3.24.1. saját adóraktárba
3.24.2. nem saját adóraktárba
3.24.3. tagállamba
3.24.4. harmadik országba
3.24.5. másik tagállamba diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai részére
3.24.6. másik tagállamba nemzetközi szervezet és annak tagjai részére
3.24.7. másik tagállamba Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői, polgári
állománya és étterme, kantinja részére
3.25. Termékkészlet átvezetés biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b)
pontja szerinti termékkészletbe (csökkenés)*
3.26. Termékkészlet átvezetés a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletből biztosíték köteles készletbe (csökkenés)*
3.27. Készletfelvétel során megállapított készlethiány
3.27.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.27.1.1. adóköteles hiány
3.27.1.2. nem adóköteles hiány

12. szám

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3.27.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.27.2.1. adóköteles hiány
3.27.2.2. nem adóköteles hiány
3.28. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek
minősülő melléktermék, hulladék
3.28.1. felhasználása termék előállításhoz
3.28.2. megsemmisítése
3.28.3. feladása, átadása
3.29. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése
(csökkenés)*
4. Zárókészlet (elszámolási időszak végén)
4.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén
4.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén*
III. Zárjegykészlet-változásokhoz kapcsolódó adatok
1. Zárjegykészlet-növekedés
1.1. Állami adó- és vámhatóságtól átvett zárjegy
1.1.1. darabszám
1.1.2. sorszám (sorszámtartomány)
1.1.3. bizonylat száma
1.2. Saját telephelyről átvétel*
1.2.1. darabszám
1.2.2. sorszám (sorszámtartománya)
1.2.3. küldő telephely jövedéki száma
1.2.4. bizonylat száma
1.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyestől átvétel*
1.3.1. darabszám
1.3.2. sorszám (sorszámtartománya)
1.3.3. küldő engedélyszáma
1.3.4. bizonylat száma
1.4. Más adóraktári engedélyestől a bérmunkára átadott zárjegy visszavétele*
1.4.1. darabszám
1.4.2. sorszám (sorszámtartománya)
1.4.3. küldő engedélyszáma
1.4.4. bizonylat száma
1.5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból*
1.5.1. darabszám
1.5.2. sorszám (sorszámtartománya)
1.5.3. bizonylat száma
1.6. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból*
1.6.1. darabszám
1.6.2. sorszám (sorszámtartománya)
1.6.3. vámokmány száma
2. Zárjegykészlet-csökkenés
2.1. Zárjegyfelhelyezés [GTIN számmal/ hatósági termékazonosító-számmal beazonosított
termékenként, azon belül tételazonosítónként]*
2.1.1. Belföldön felhelyezett zárjegy
2.1.1.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma
2.1.1.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.1.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.1.3.1.kezdete (legkisebb számérték)
2.1.1.3.2.vége (legnagyobb számérték)
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.1.1.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.1.4.1.alkoholtermék esetén literben
2.1.1.4.2.fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.1.4.3.az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.2. Tagállamban felhelyezett zárjegy
2.1.2.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma
2.1.2.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.2.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.2.3.1.kezdete (legkisebb számérték)
2.1.2.3.2.vége (legnagyobb számérték)
2.1.2.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.2.4.1.alkoholtermék esetén literben
2.1.2.4.2.fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.2.4.3.az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.3. Harmadik országban felhelyezett zárjegy
2.1.3.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma
2.1.3.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.3.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.3.3.1.kezdete (legkisebb számérték)
2.1.3.3.2.vége (legnagyobb számérték)
2.1.3.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.3.4.1.alkoholtermék esetén literben
2.1.3.4.2.fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.3.4.3.az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
Saját telephelyre átadás*
2.2.1. darabszám
2.2.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.2.3. fogadó telephely jövedéki száma
2.2.4. bizonylat száma
Bérmunkára más adóraktár-engedélyesnek átadás*
2.3.1. darabszám
2.3.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.3.3. címzett engedélyszáma
2.3.4. bizonylat száma
Más adóraktár engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása*
2.4.1. darabszám
2.4.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.4.3. címzett engedélyszáma
2.4.4. bizonylat száma
Harmadik országba kiszállítás*
2.5.1. darabszám
2.5.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.5.3. vámokmány száma
Másik tagállamba kiszállítás*
2.6.1. darabszám
2.6.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.6.3. bizonylat száma
Telephelyen megsemmisítés
2.7.1. darabszám
2.7.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.7.3. bizonylat száma
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2.8. Az állami adó- és vámhatóságnak visszaadott zárjegy
2.8.1. darabszám
2.8.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.8.3. bizonylat száma
2.9. Gyártás közben megsérült, tételes elszámolásra nem kerülő zárjegyek darabszáma*
2.10. A zárjegyigénylő tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt zárjegymegsemmisülés vagy használhatatlanná válás*
2.10.1. darabszám
2.10.2. sorszám (sorszámtartomány)
2.10.3. bizonylat száma
3. Készletfelvétel (elszámolási időszak végén)
3.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.1.1. Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.1.2. Többlet
3.1.3. Hiány
3.1.3.1. Ebből zárjegyhiány
3.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.2.1. Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.2.2. Többlet*
3.2.3. Hiány*
3.2.3.1. Ebből zárjegyhiány
4. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN szám bejelentésének/hatósági termékazonosító-szám
igénylésének adattartalma*
4.1. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN száma
4.2. hatósági termékazonosító száma
4.3. kereskedelmi megnevezése
4.4. alkoholtermék esetén
4.4.1. névleges űrtartalma literben
4.4.2. címkén feltüntetett tényleges alkoholtartalma
4.5. dohánygyártmány esetén a fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége
4.6. KN-kódja
4.7. fajtakódja
4.8. Bejelentés vagy módosítás oka
4.8.1. Új
4.8.1.1. GTIN szám érvényesség kezdete
4.8.1.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
4.8.2. Módosított
4.8.2.1. GTIN szám érvényesség kezdete
4.8.2.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
4.8.3. Törölt
4.8.3.1. GTIN szám érvényesség vége
4.8.3.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség vége
IV. Bérfőzésre vonatkozó adatok (bérfőzetőnként és bérfőzésenként)
1. Alapanyag (cefre) átvétel
1.1. Bérfőzető
1.1.1. neve
1.1.2. adóazonosító jele
1.1.3. lakóhelye
1.2. Bérfőzetőtől átvett alapanyag (cefre)
1.2.1. fajtája* b
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1.2.2. mennyisége (kilogramm vagy liter) * b
1.2.3. átvétel időpontja
2. Bérfőzött párlat előállítása
2.1. Bérfőzés megkezdésének
2.1.1. időpontja (óra)
2.1.2. szeszmérőgép
2.1.2.1. száma* b
2.1.2.2. óraállása
2.2. Bérfőzés befejezésének
2.2.1. időpontja (óra)
2.2.2. szeszmérőgép
2.2.2.1. száma
2.2.2.2. óraállása
3. Előállított párlat
3.1. mennyisége (az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben)*
3.2. adózatlanul megsemmisített mennyiség
4. Jövedéki terméknek minősülő melléktermék, hulladék (fajtánként)
4.1. mennyisége
4.2. megsemmisítés, felhasználás módja
4.3. megsemmisítést, felhasználást igazoló bizonylat száma
5. Bérfőzéssel kapcsolatos egyéb információ
6. Bérfőzött párlat kiadására vonatkozó adatok
6.1. Kiadás dátuma* b
6.2. Bérfőzető * b
6.2.1. neve
6.2.2. adóazonosító jele
6.2.3. lakóhelye
6.3. Kiadott bérfőzött párlat
6.3.1. fajtája* b
6.3.2. adómértéke (kedvezményes vagy általános) * b
6.3.3. KN-kódja
6.3.4. mennyisége* b
6.3.4.1. az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben
6.3.4.2. literben
6.3.5. tényleges alkoholtartalma* b
6.3.6. fizetendő adója* b
6.4. Származási igazolás száma* b
6.5. Bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiállításáig a tárgyévben kiadott
kedvezményes adómértékű párlat mennyisége* b
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2. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

2. melléklet
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Felhasználói engedélyes által vezetett nyilvántartás adattartalma
1. Termék
1.1. megnevezése
1.2. KN-kódja
1.3. mennyiségi egysége
2. Nyitókészlet (tárgyhó első napján)
2.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének
feltüntetésével)
2.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban)
3. Növekedés
3.1. Átvett mennyiség (időpont, tételszám, tényleges alkoholtartalom, szállítási okmány
száma, szállító megnevezése, telephelye, címe szerinti bontásban)
3.1.1. belföldről
3.1.2. tagállamból
3.1.3. harmadik országból
3.2. Technológiából visszanyert mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti
bontásban)
3.2.1. tisztítás nélkül újra felhasználható
3.2.2. újra fel nem használható
3.2.3. regenerált
3.3. Előállított mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban)
3.4. Kiszerelt mennyiség (időpont, kiszerelési egység és darabszám szerinti bontásban)
3.5. Készletfelvétellel megállapított többlet
4. Csökkenés
4.1. Felhasznált mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban)
4.1.1. termék-előállításhoz
4.1.2. kiszerelésre
4.1.3. egyéb felhasználás
4.2. Értékesített mennyiség [kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és
darabszámban), tételszám, időpont, bizonylat száma, vevő megnevezése, jövedéki
engedélyszáma vagy nyilvántartási száma és telephelye címe szerinti bontásban]
4.2.1. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb
kiszerelésben
4.2.1.1. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal
jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.1.2. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett
4.2.2. Megfigyelt termék
4.2.2.1. felhasználói engedélyesnek
4.2.2.2. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.2.3. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal
jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.2.4. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett
4.2.3. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb
kiszerelésben
4.2.3.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.3.2. jövedéki kiskereskedőnek
4.2.3.3. egyéb vevőnek
4.2.4. Denaturált termék 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésben
4.2.3.1. adóraktár engedélyesének
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4.2.3.2. felhasználói engedélyesnek
4.2.3.3. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.5. Denaturált termék 2 liternél kisebb kiszerelésben
4.2.4.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.4.2. jövedéki kiskereskedőnek
4.2.4.3. egyéb vevőnek
4.3. Regenerálásra átadott mennyiség
4.4. Készletfelvétellel megállapított hiány
4.4.1. adóköteles hiány
4.4.2. nem adóköteles hiány
4.5. Egyéb csökkenés mennyisége (csökkenést igazoló irat, száma kelte, kiállítója szerinti
bontásban)
5. Zárókészlet (tárgyhó utolsó napján)
5.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének
feltüntetésével)
5.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban)

12. szám

12. szám
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3. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

3. melléklet
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás és a belőle teljesítendő adatszolgáltatás
adattartalma (jövedéki termékenként)
A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli
tartalom.
1. Jövedéki engedélyes engedélyszáma*
2. Jövedéki termék*
2.1. megnevezése
2.2. KN-kódja
2.3. mennyiségi egysége (az energiatermék kivételével a kiszerelési egység [űrtartalom,
alkoholtermék és sör esetén tényleges alkoholtartalom és űrtartalom] szerinti bontásban,
dohánygyártmányok esetén doboz, szál vagy csomag bontásban)
3. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján)
4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye, bizonylat száma szerinti
bontásban)
4.1. Belföldről átvett mennyiség
4.2. Tagállamból behozott mennyiség
4.2.1. Tagállam megnevezése
4.2.2. Tagállami kereskedő megnevezése
4.3. Importból átvett mennyiség
4.4. Visszáru mennyisége
4.4.1. Feladási bizonylat száma
4.5. Készletfelvétellel megállapított többlet
4.5.1. adóköteles többlet
4.5.2. nem adóköteles többlet
4.6. Egyéb készletnövekedés
4.6.1. Mennyiség
4.6.2. Jogcím
5. Készletcsökkenés
5.1. Belföldre kiszállítás*
5.1.1. Bizonylat
5.1.1.1. száma
5.1.1.2. kelte (nap)
5.1.2. Kiszállítás
5.1.2.1. telephelye
5.1.2.2. időpontja (nap)
5.1.3. Mennyiség
5.1.4. Vevő vagy címzett (kivéve a magánszemély vevőt)
5.1.4.1. neve
5.1.4.2. címe
5.1.4.3. adószáma
5.1.4.4. dohánygyártmány esetén a jövedéki kiskereskedő működési
engedélyszáma, nyilvántartásba vételi száma vagy dohány kiskereskedelmi
engedélyszáma
5.2. Tagállamba kiszállítás*
5.2.1. EKO
5.2.1.1. száma
5.2.1.2. kelte (nap)
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5.2.2. Kiszállítás
5.2.2.1. telephelye
5.2.2.2. időpontja (nap)
5.2.3. Mennyiség
5.2.4. Vevő vagy címzett
5.2.4.1. neve
5.2.4.2. címe
5.2.4.3. adószáma
5.3. Exportra kiszállítás*
5.3.1. Vámokmány
5.3.1.1. száma
5.3.1.2. kelte
5.3.2. Kiszállítás
5.3.2.1. telephelye
5.3.2.2. időpontja (nap)
5.3.3. Mennyiség
5.4. Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás*
5.4.1. Bizonylat
5.4.1.1. száma
5.4.1.2. kelte (nap)
5.4.2. Kiszállítás
5.4.2.1. telephelye
5.4.2.2. időpontja (nap)
5.4.3. Mennyiség
5.5. Készletfelvétellel megállapított hiány
5.6. Egyéb készletcsökkenés
5.6.1. Mennyiség
5.6.2. Jogcím
6. Zárókészlet (naponta)

12. szám

12. szám
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4. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

4. melléklet
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Jövedéki kiskereskedő által üzemanyagtöltő állomás forgalmáról vezetett nyilvántartás
adattartalma

1.
2.
3.
4.

Üzemanyag fajtája (benzin, gázolaj, E85, LPG, CNG)
Mennyiségi egysége (liter, kg)
Nyitókészlet
Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése, engedélyszáma és telephelye, bizonylat
száma szerinti bontásban)
4.1. Beszerzés
4.2. Átvétel más telephelyről
4.3. Készletfelvétellel megállapított többlet
4.3.1. adóköteles többlet
4.3.2. nem adóköteles többlet
5. Készletcsökkenés
5.1. Értékesítés
5.1.1. elektronikus számláló kezdő óraállása
5.1.2. elektronikus számláló záró óraállása
5.1.3. értékesített üzemanyag mennyisége
5.2. Visszaszállítás
5.3. Átadás más telephelyre
5.4. Üresváltás
5.5. Saját felhasználás
5.6. Készletfelvétellel megállapított hiány
6. Zárókészlet

2832

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

5. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Nyilvántartásba vett felhasználó által vezetett nyilvántartás adattartalma
1. Termék (egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék, valamint denaturált termék a teljes
denaturálás típusa szerinti részletezésben)
1.1. megnevezése
1.2. KN-kódja
1.3. mennyiségi egysége (denaturált termék esetében literben vagy kilogrammban)
1.4. tárgyévre bejelentett beszerezhető mennyiség
1.5. nyitókészlete
1.6. készletváltozások
1.6.1. növekedés
1.6.1.1. beszerzés
1.6.1.1.1. időpontja
1.6.1.1.2. tételszáma
1.6.1.1.3. szállításhoz használt okmány száma
1.6.1.1.4. szállító
1.6.1.1.4.1. neve
1.6.1.1.4.2. telephelye címe
1.6.1.1.5. tárgyévben ténylegesen beszerzett mennyiség
1.6.2. csökkenés
1.6.2.1. időpontja
1.6.2.2. tételszáma
1.6.2.3. felhasználás célja
1.7. zárókészlet

12. szám
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6. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

6. melléklet
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy által vezetendő nyilvántartás adattartalma
1. Nyitókészlet
2. Növekedés
2.1. Légijárműről utántöltési céllal ideiglenesen levett jövedéki termék
2.1.1. kereskedelmi megnevezése
2.1.2. kiszerelése
2.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett
alkoholtermék,
valamint
alkoholtermék
esetében
alkoholtartalma
2.1.4. darabszáma
2.2. A légijármű
2.2.1. lajstromjele
2.2.2. üzembentartójának megnevezése
2.3. Telephelyre, raktárba szállítás időpontja
3. Csökkenés
3.1. Légijárműre felvitt jövedéki termék
3.1.1. kereskedelmi megnevezése
3.1.2. kiszerelése
3.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett
alkoholtermék,
valamint
alkoholtermék
esetében
alkoholtartalma
3.1.4. darabszáma
3.2. A légijármű
3.2.1. lajstromjele
3.2.2. üzembentartójának megnevezése
3.3. Telephelyről, raktárból történő kiszállítás időpontja
3.4. Megsemmisített jövedéki termék mennyisége
4. Zárókészlet

ital, köztes
tényleges

ital, köztes
tényleges
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7. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

7. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Termék tulajdonságaiból adódó elismert mennyiségű hiány

1. Tárolás
A

B
C
D
E
F
G
Nem kiszerelt energiatermék
Föld feletti
Úszótetős tartály Föld alatti tartály
tartály
téli(1) nyári(2) téli(1) nyári(2) téli(1) nyári(2)
időszak
időszak
időszak

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
(1)
(2)

LPG és földgáz
0,15%
0,4%
0,15 %
Benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85,
0,1%
0,2%
0,05%
0,1%
0,09%
Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont a) és c)
alpontja szerinti megfigyelt termék
Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel
0,03% 0,08% 0,015% 0,04% 0,03%
3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód 0,015% 0,04%
szerinti termék, Jöt. 3. § (2) bekezdés 27.
pont b) alpontja szerinti megfigyelt termék
Nem palackozott alkoholtermék
Faedényben
2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti
évente 3%
alkoholtermék – kivéve a sósborszeszt -, a
Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja
szerinti megfigyelt termék
Egyébként
évente 6%
Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital
Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital
évente 1%
Nem palackozott köztes alkoholtermék
Nem palackozott köztes alkoholtermék
évente 6%
Egyéb csendes erjesztett ital
Hordóban
Egyéb csendes erjesztett ital
évente 0,8%
Október 1-jétől április 30-ig.
Május 1-jétől szeptember 30-ig.

H

I

Hordós tank
téli(1) nyári(2)
időszak

0,15%
0,18%

0,06%

0,1%

0,06%
-

0,015%
0,015%

0,05%
0,04%

Egyébként
évente 1,2%

évente 6%
Egyébként
-

2. Szállítás
A
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

B
Energiatermék
Csővezetékes
szállítás

C
Közúti
tankautós
szállítás
1,5%
0,5%

LPG, földgáz
0,5%
Benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85, a Jöt. 3. §
0,15%
(2) bekezdés 27. pont a) és c) alpontja szerinti
megfigyelt termék
Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel
0,1%
0,5%
3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód szerinti
0,5%
termék, a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont b) alpontja
szerinti megfigyelt termék
a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti
0,4%
megfigyelt termék
Alkoholtermék
Nem palackozott
Alkoholtermék
0,4%
Sör

D

E

Szállítás vasúti Vízi szállítás
tartálykocsiba tartályhajóval
n
0,5%
1%
1%

1%
1%

1%
1%

0,4%

0,4%

Egyébként
-

12. szám

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Közúti tankautós szállítás
0,2%
Egyéb habzó erjesztett ital
Nem palackozott
0,5%
Köztes alkoholtermék
Nem palackozott
0,5%
Egyéb csendes erjesztett ital
Hordóban
0,2%

Sör

Egyéb habzó erjesztett ital

Köztes alkoholtermék

Egyéb csendes erjesztett ital

2835

Palackozott sör
0,25%
Palackozott
0,25%
Palackozott
0,25%
Egyébként
-

3. Lefejtés, kiszerelés
A

1.
2.
3.

B
A lefejtési, kiszerelési
tevékenység
eredményeként
meglévő
termékmennyiségre

LPG lefejtése, kiszerelése
2711 12 11-2711 12 94 KN-kód szerinti termék
2711 12 97-2711 19 00 KN-kód szerinti termék

3%
2%

4.
5.

2901 10 00 KN-kód szerinti termék lefejtése, kiszerelése
3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód szerinti termék kiszerelése

1,5%
1%

6.
7.
8.

Megfigyelt termék kiszerelése
Egyéb ellenőrzött ásványolaj kiszerelése
Alkoholtermék

1%
1%

9.
10.

kiszerelése
lefejtése

1%
0,4%

11.
12.
13.

Sör kiszerelése
szűrt sör
szűretlen sör

3%
4%

14.
15.

Egyéb habzó erjesztett ital kiszerelése
Köztes alkoholtermék kiszerelése

3%
1%

16.

Egyéb csendes erjesztett ital kiszerelése

1%

4. Finomítás, víztelenítés
A

1.
2.

Alkoholtermék finomítása
Alkoholtermék víztelenítése

B
A finomítási,
víztelenítési
tevékenységhez
felhasznált
mennyiségre
1%
1%
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8. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

8. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Különleges bélyegző

1. A tagállam címere vagy más, a tagállamot jellemző jel vagy betű
2. Illetékes pénzügyi hatóság
3. Feladó
4. Az engedély száma és dátuma

12. szám
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9. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

9. melléklet
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Jegyzőkönyv
csővezetéken szállított energiatermék átadásáról-átvételéről
1. Az átadó vagy feladó
1.1. neve
1.2. adószáma
1.3. engedélyszáma
2. Az átvevő vagy címzett
2.1. neve
2.2. adószáma
2.3. engedélyszáma
3. Termék adatok
3.1. Energiatermék megnevezése
3.2. KN-kód
3.3. Termék tulajdonosának neve
3.4. Mérés indításának időpontja (éééé.hh.nn óó:pp)
3.5. A mérőműszer állása induláskor (liter/15 oC)*
3.6. A mérés befejezésének időpontja (éééé.hh.nn óó:pp)
3.7. A mérőműszer állása befejezéskor (liter/15 oC) *
3.8. Energiatermék átlaghőmérséklete a csőben (oC) **
3.9. Energiatermék átlagsűrűsége 15 oC-on (kg/m3) **
3.10. Átadott-átvett energiatermék tömege (kg)
3.11. Átadott-átvett energiatermék térfogata 15 oC-on (liter) **
3.12. Átadott-átvett energiatermék térfogata (liter) **
4. Záró rész
4.1. Jegyzőkönyv kelte
4.2. Átadó és az átvevő neve/aláírása
4.3. Állami adó- és vámhatóság megnevezése
4.4. Állami adó- és vámhatósági bejegyzés
* Az LPG esetében kg-ban kell megadni.
** Az LPG esetében nem kell kitölteni.

2838

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

10. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

10. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Repülőgép-üzemanyag adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező kiszolgálása és
repülőgép-üzemanyag utáni adó-visszaigénylés bizonylatának adattartalma
1. Bizonylat sorszáma
2. Repülőgép-üzemanyag betöltése
2.1. Légijármű
2.1.1. lajstromjele
2.1.2. típusa
2.1.3. járatszáma
2.2. Repülőgép-üzemanyag
2.2.1. fajtája (üzemanyag petróleum, repülőbenzin)
2.2.2. KN-kódja
2.2.3. mennyisége
2.3. Repülőgép-üzemanyag töltésének
2.3.1. kezdő időpontja
2.3.2. befejező időpontja
3. Repülőgép-üzemanyag lefejtése és átvétele
3.1. Légijármű
3.1.1. lajstromjele
3.1.2. típusa
3.1.3. járatszáma
3.2. Repülőgép-üzemanyag
3.2.1. fajtája (üzemanyag petróleum, repülőbenzin)
3.2.2. KN-kódja
3.2.3. mennyisége
3.3. Repülőgép-üzemanyag lefejtésének
3.3.1. kezdő időpontja
3.3.2. befejező időpontja
3.3.3. lefejtett és átvett mennyisége
3.3.4. átvételének befejező időpontja
4. Nyilatkozat, hogy a repülőgép-üzemanyag nem magáncélú légiközlekedési tevékenység során
kerül felhasználásra
5. Légijármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér üzemben tartója (megbízottja) együttes
igazolása
6. Dátum, aláírás, repülőtér üzemben tartójának (megbízottjának) bélyegzőlenyomata
papíralapú okmány alkalmazása esetén
7. Az állami adó- és vámhatóság ellenjegyzése

12. szám
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11. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

11. melléklet
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Jelölt gázolaj adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező kiszolgálása és gázolaj
utáni adó-visszaigénylés bizonylatának adattartalma
1. Bizonylat sorszáma
2. Adóraktár
2.1. engedélyes neve
2.2. engedélyszáma
2.3. címe
3. Hajó
3.1. neve
3.2. lajstromozási jele
3.3 üzemeltetőjének
3.3.1. neve
3.3.2. adószáma
3.3.3. székhelye
3.3.4. képviseletére jogosult neve
4. Gázolaj
4.1. hajóba töltésének időpontja (év, hónap, nap, óra)
4.2. KN-kódja
4.3. mennyisége
5. Papíralapú okmány alkalmazása esetén dátum, valamint a hajó üzemeltetőjének vagy a
képviseletére jogosultnak az aláírása és bélyegzőlenyomata
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12. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

12. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem adattartalma
1. Kérelmező
1.1. neve
1.2. címe
1.3. adószáma
1.4. telefonszáma
1.5. engedélyszáma
1.6. képviselőjének
1.6.1. neve
1.6.2. címe
1.6.3. adószáma
1.6.4. telefonszáma
1.6.5. engedélyének száma
2. Áru
2.1. javasolt KN-kódja
2.2. javasolt adójogi besorolása
2.3. leírása
2.4. kereskedelmi megnevezése és további információk
2.5. korábbi KN-kód besorolást tartalmazó határozat
2.5.1. száma
2.5.2. KN-kód
3. Papír alapú benyújtás esetén a kérelem mellékleteinek felsorolása és megnevezése, dátum és a
kérelmező vagy képviselőjének aláírása

12. szám
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13. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

13. melléklet
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Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő által forgalmazható üzemanyag
minőségi követelményei
1. Benzin
A
1.

B

C

D

E

Etanol, mint motorbenzin keverőkomponens minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Jellemző

2.

Mértékegység

Határértékek
legalább

legfeljebb

Vizsgálati módszer

3.

Etanol + nagyobb
szénatomszámú alkoholok

% (m/m)

98,7

-

EN 15721

4.

Nagyobb szénatomszámú
(C3-C5) alkoholok

% (m/m)

-

2,0

EN 15721

5.

Metanol tartalom

% (m/m)

-

1,0

EN 15721

Víztartalom

%(m/m)

-

% (m/m)
µS/cm

6.

Összes savasság
7.

(ecetsavban kifejezve)

8.

Vezetőképesség

9.

Külső megjelenés
Szervetlen klorid

-

0,007

EN 15491

-

2,5

EN 15938

tiszta és átlátszó

EN 15769
1,5

Szulfáttartalom

mg/kg

-

3,0

Réztartalom

mg/kg

-

0,100

mg/l

-

0,15

mg/100 ml

-

10

11.

14.

EN 15692

-

tartalom

13.

0,300

mg/kg

10.

12.

EN 15489

Foszfortartalom
Nem illékony anyag (száraz
maradék) tartalom

EN 15492
EN 15492
EN 15488
EN 15837
EN 15487
EN 15837
EN 15691
EN 15485

Kéntartalom
15.
16.

mg/kg

-

10,0

EN 15486
EN 15837

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer,
akkor azt kell alkalmazni.
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1.1. Benzin, E10, ESZ 95-98
1.1.1. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és
vizsgálati módszerei
A
1.

B

C

D

E

A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei

2.

Jellemző

Mértékegység

Határértékek
legalább

legfeljebb

Vizsgálati módszer

3.

Kísérteti oktánszám, RON

95,0

-

EN ISO 5164

4.

Motoroktánszám, MON

85,0

-

EN ISO 5163

5.

Ólomtartalom

mg/l

-

5,0

EN 237

6.

Sűrűség (15 °C-on)c

kg/m3

720,0

775,0

7.

Kéntartalom

mg/kg

-

10,0

EN ISO 3675
EN ISO 12185
EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

8.
9.

Mangántartalom
Oxidációs stabilitás

Gyantatartalom (oldószerrel
10.
mosott)
11. Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C)

2,0

-

perc

360

-

EN ISO 7536

mg/100 ml

-

5

EN ISO 6246

fokozat

12. Külső megjelenés

EN 16136

1. osztály

EN ISO 2160

tiszta és átlátszó, színezetlen

szemrevételezés

Szén hidrogéncsoport-összetétel:
13.

olefinek

EN 16135

mg/l

EN 15553
% (V/V)

-

aromások

18,0

EN ISO 22854

35,0
EN 238

14. Benzoltartalom

% (V/V)

-

1,00

EN 12177
EN ISO 22854
EN 1601

15. Oxigéntartalom

% (m/m)

-

3,7

EN 13132
EN ISO 22854

Oxigenáttartalom

16.

EN 1601
metanol

-

3,0

EN 13132

etanol

-

10,0

EN ISO 22854

izopropil-alkohol

-

12,0

izobutil-alkohol

% (V/V)

-

15,0

terc-butil-alkohol

-

15,0

éterek (5 vagy nagyobb
szénatomszámúak)

-

22,0

egyéb oxigenátok

-

15,0

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

17.
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Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
módszer, akkor azt kell alkalmazni.

18. A metanoltartalomra vonatkozó vita esetében az EN 1601 szabványt kell alkalmazni.

1.1.2.

A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági
osztályai

A
1.

Jellemző

3.

Gőznyomás, (DVPE) *

5.

C

D

E

F

A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai

2.

4.

B

Mértékegység

Határértékek
A

C/C1

D/D1

kPa, legalább

45,0

50,0

60,0

kPa, legfeljebb

60,0

80,0

90,0

70 °C-ig elpárologtatott

% (V/V), legalább

22,0

24,0

24,0

mennyiség, E70

% (V/V), legfeljebb

50,0

52,0

52,0

100 °C-ig

% (V/V), legalább

46,0

46,0

46,0

elpárologtatott

% (V/V), legfeljebb

72,0

72,0

72,0

% (WV), legalább

75,0

75,0

75,0

Vizsgálati módszer

EN 13016-1
EN ISO 3405

EN ISO 3405

mennyiség, E100
150 °C-ig
6.

EN ISO 3405
mennyiség, E150

7.

Végforráspont, VFP

8.

Desztillációs maradék

9.
10.

°C, legfeljebb

210

210

210

EN ISO 3405

% (V/V), legfeljebb

2

2

2

EN ISO 3405

C

D

Illékonysági Index, (VLI)
(10VP + 7 E70)

index, legfeljebb

Illékonysági index, (VLI)
(10 VP + 7 E70)

index, legfeljebb

-

-

-

C1

D1

1064

1164

11. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A osztály
12. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: C, D osztály
13. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: C1, D1 osztály
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1.1.3.

A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél megengedett gőznyomáseltérés
A

1.

12. szám

B

A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél
megengedett gőznyomáseltérés
Etanoltartalom

Megengedett
gőznyomáseltérés

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

EN 13016-1

% (V/V)

kPa

3.

0

0

4.

1,0

3,7

5.

2,0

6,0

6.

3,0

7,2

7.

4,0

7,8

8.

5,0

8,0

9.

6,0

8,0

10.

7,0

7,9

11.

8,0

7,9

12.

9,0

7,8

13.

10,0

7,8

2.

1.2. Benzin, E5, ESZ 95-98
1.2.1. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és
vizsgálati módszerei
A
1.

B

C

D

E

A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei
Jellemző

Mértékegység

2.

Határértékek
legalább

legfeljebb

Vizsgálati módszer

3.

Kísérteti oktánszám, RON

95,0

-

EN ISO 5164

4.

Motoroktánszám, MON

85,0

-

EN ISO 5163

5.

Ólomtartalom

mg/l

-

5,0

EN 237

Sűrűség (15 °C-on)

kg/m3

720,0

775,0

Kéntartalom6

mg/kg

-

10,0

6.

EN ISO 3675
EN ISO 12185
EN ISO 13032

EN ISO 20884

7.
Mangántartalom

mg/l

-

2,0

Oxidációs stabilitás

perc

360

-

8.
9.

EN ISO 20846

EN 16135
EN 16136
EN ISO 7536

12. szám
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10.

Gyantatartalom (oldószerrel
mosott)

11.

Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C)

12.

Külső megjelenés

mg/100 ml
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-

fokozat

5

EN ISO 6246

1. osztály

EN ISO 2160

tiszta és átlátszó, színezetlen

szemrevételezés

Szén hidrogéncsoport-összetétel:
olefinek

EN 15553
% (V/V)

-

aromások

13.

18,0

EN ISO 22854

35,0
EN 238

Benzoltartalom

% (V/V)

-

1,00

EN 12177
EN ISO 22854

14.

EN 1601
Oxigéntartalom

% (m/m)

-

2,7

EN 13132
EN ISO 22854

15.
Oxigenáttartalom

EN 1601
metanol

% (V/V)

etanol

16.

-

3,0

EN 13132

-

5,0

EN ISO 22854

izopropil-alkohol

A keverési
térfogat
korlátozott, az
oxigéntartalom
legfeljebb 2,7 %
(m/m) lehet.

izobutil-alkohol
terc-butil-alkohol
éterek (5 vagy nagyobb
szénatomszámúak)
egyéb oxigenátok

17.
18.

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
módszer, akkor azt kell alkalmazni.
A metanoltartalomra vonatkozó vita esetében az EN 1601 szabványt kell alkalmazni.

19.

1.2.2.

A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági
osztályai
A

B

Jellemző

Mértékegység

5.

E

Határértékek
A

C/C1

D/D1

kPa, legalább

45,0

50,0

60,0

kPa, legfeljebb

60,0

80,0

90,0

70 °C-ig elpárologtatott

% (V/V), legalább

20,0

22,0

22,0

mennyiség, E70

% (V/V), legfeljebb

48,0

50,0

50,0

100 °C-ig

% (V/V), legalább

46,0

46,0

46,0

elpárologtatott

% (V/V), legfeljebb

71,0

71,0

71,0

2.

4.

D

F

A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai

1.

3.

C

Gőznyomás, (DVPE)*

mennyiség, E100

Vizsgálati
módszer
EN 130161
EN ISO
3405
EN ISO
3405
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150 °C-ig

% (V/V), legalább

75,0

12. szám

75,0

75,0
EN ISO
3405

elpárologtatott
6.
7.
8.

mennyiség, E150
Végforráspont, VFP
Desztillációs maradék

°C, legfeljebb

210

210

210

EN ISO
3405

% (V/V), legfeljebb

2

2

2

EN ISO
3405

C

D

index, legfeljebb

-

-

-

Illékonysági Index, (VLI)
9.

(10VP + 7 E70)
Illékonysági index, (VLI)

C1

D1
1150

10.
11.

Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A osztály

12.

Télen: november 15-től február utolsó napjáig: C, D osztály

13.

Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: C1, D1 osztály

1.2.3.

index, legfeljebb

1050

(10 VP + 7 E70)

A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél megengedett gőznyomáseltérés
A

1.

2.

B

A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél
megengedett gőznyomáseltérés
Megengedett
Etanoltartalom
gőznyomáseltérés
EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

EN 13016-1

% (V/V)

kPa

3.

0

0

4.

1,0

3,7

5.

2,0

6,0

6.

3,0

7,2

7.

4,0

7,8

8.

5,0

8,0

9.

6,0

8,0

10.

7,0

7,9

11.

8,0

7,9

12.

9,0

7,8

13.

10,0

7,8

12. szám
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2. Gázolaj
2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati
módszerei
A

B

C

D

E

A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei

1.

Jellemző

Mértékegység

2.

Határértékek

Vizsgálati módszer

legalább

legfeljebb

51,0

-

EN ISO 5165*
Cetánszám

EN 16144

3.
4.
5.
6.

EN 15195

Cetánindex
Sűrűség 15 °C-on
Többgyűrűs aromás szénhidrogének

46,0

-

kg/m3

820,0

845,0

% (m/m)

-

8

EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185
EN 12916
EN ISO 20846

Kéntartalom

mg/kg

10,0

-

EN ISO 20884
EN ISO 13032

7.
8.

Mangántartalom

9.

Lobbanáspont

mg/l

2,0

EN 16576

°C

55 felett

-

EN ISO 2719

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási
10. maradékból)

% (m/m)

-

0,30

EN ISO 10370

11. Hamutartalom

% (m/m)

-

0,010

EN ISO 6245

12. Víztartalom

mg/kg

-

200

EN ISO 12937

13. Összes szennyezőanyag

mg/kg

-

24

EN 12662

Rézlemez-korrózió

fokozat

14. (3 óra, 50 °C-on)
15. Zsírsav-metil-észter-(FAME-) tartalom**
Oxidációs stabilitás***
16.
Kenőképesség, a korrigált kopási bemaródás
17. átmérője (wsd 1,4) 60 °C-on
18. Viszkozitás, 40 °C-on

1. osztály

EN ISO 2160

% (V/V)

-

7,0

EN 14078

g/m

-

25

EN ISO 12205

h

20

-

EN 15751

µm

-

460

EN ISO 12156-1

mm2/s

2,000

4,500

EN ISO 3104

3

Desztilláció

19.

EN ISO 3405
250 °C-ig átdesztillált

% (V/V)

350 °C-ig átdesztillált

% (V/V)

95 %(V/V) átdesztillálásának hőmérséklete

°C

<65

EN ISO 3924

85
360

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
20. módszer, akkor azt kell alkalmazni.
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* A cetánszám meghatározására a táblázatban jelzett alternatív módszereket is lehet alkalmazni, feltéve, hogy ezek a
módszerek elismert módszerek sorozatából származnak, és az EN ISO 4259-nek megfelelő, validált precizitási adataik
21. vannak, amelyek legalább a referencia-módszer precizitásával azonosak.
22. ** A FAME-nak ki kell elégítenie az EN 14214 követelményeit.
***Amikor a dízelgázolaj 2%(V/V) feletti FAME-t tartalmaz, akkor az EN 15751 szerint meghatározott oxidációs
23. stabilitás a követelmény.

2.2. Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek. Mérsékelt égöv
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Vizsgálati
módszer

Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek. Mérsékelt égöv

1.

Határértékek
Jellemző

Mértékegység

2.
3.

CFPP

°C, legfeljebb

A

B

C

D

E

F

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

+5

0

-5

-10

-15

-20

4.

Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A fokozat

5.

Télen: november 15-től február utolsó napjáig: F fokozat

6.

Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat

3. Repülőgép-üzemanyag
3.1. 2710 12 31 KN-kód szerinti repülőbenzin
3.1.1. A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei

A
1.
2.
3.

Minőségi fokozatok
Jellemző

B

C

E

F

szobahőmérsékleten
vizsgálva tiszta, átlátszó
legyen, és ne tartalmazzon
szabad szemmel látható
kiülepedett vizet és
mechanikai szennyeződést

Külső
4.
5.

D

A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
RB
RB
RB
80
100
100LL
Mértékegys
Követelmények
ég

G

Vizsgálati módszer

érzékszervi

Kompressziótűrés

6.

Oktánszám (sovány keverék)

legalább

80

7.

Oktánszám (dús keverék)

legalább

87,0

-

-

8.

Teljesitményszám

legalább

-

130

130

piros

zöld

kék

érzékszervi

0,14

1,12

0,56

MSZ 10874

9.

Szín

10.

Ólomtartalom

11.

Desztillációs jellemzők

12.

Kezdő forráspont

13.

10% (V/V) átdesztillál

100,0

legfeljebb

g/l

°C

-

legfeljebb

°C-ig

75

100,0

MSZ ISO 5163
ASTM D 909

MSZ EN ISO 3405

EN 116
EN 16329
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14.

40% (V/V) átdesztillál

legalább

°C-ig

75

15.

50% (V/V) átdesztillál

legfeljebb

°C-ig

105

16.

90% (V/V) átdesztillál

legfeljebb

°C-ig

135

17.

Végforrpont

legfeljebb

°C

170

legalább

°C

135

18.

10% és 50% (V/V)
desztillációs hőmérséklet
összege

19.

Átdesztillált mennyiség

legalább

% (V/V)

97

20.

Desztillációs maradék

legfeljebb

% (V/V)

1,5

21.

Desztillációs veszteség

legfeljebb

% (V/V)

1,5

legalább

Gőznyomás

legfeljebb

22.

38

kPa

MSZ EN 13016-1

49

MSZ EN ISO 20846
Kéntartalom

legfeljebb

% (m/m)

MSZ EN ISO 20884

0,05

23.

MSZ EN ISO 20847
43,50

24.

MSZ 19954
MSZ 10869:2005
szabvány M2
fejezete

1

MSZ EN ISO 2160

Fűtőérték

legalább

Korróziós hatás rézlemezen
25.

(2 óra, 100 °C-on)

26.

Oxidációs stabilitás (5 óra)

27.
28.
29.

31.

fokozat
mg/100

MSZ-09-60.0125

legfeljebb

Látható ólomkicsapódás

legfeljebb

Kristályosodáspont

legfeljebb

°C

-58

MSZ ISO 3013

legfeljebb

cm3

2

MSZ ISO 6250

Térfogatváltozás

6

cm3
mg/100

3

cm3

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
módszer, akkor azt kell alkalmazni.

3.1.2.

A repülőbenzinekhez adott színezőanyagok mennyisége
A

1.

B

C

D

A repülőbenzinekhez adott színezőanyagok mennyisége
Színezék

2.
3.

korróziós

Potenciális gyanta

Kölcsönhatás vízzel
30.

legfeljebb

MJ/kg

kék festék:
1,4-dialkil-amino-antrakinon

Színezéktartalom, legfeljebb mg/l
RB 80

RB 100

RB 100LL

0,2

2,7

2,7

-

2,8

-

2,3

-

-

sárga festék:

4.

p-dietil-amino-azobenzol vagy 1,3benzodiol-2,4-bisz[(alkilfenil)azo]származék
piros festék:

5.

azobenzol-4-azo-2-naftol
alkilszármazékai
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3.2. 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum

A

B

1.
2.

A termék minőségi fokozatának jele

JET-A1

3.

Jellemzők

Követelmények
Tiszta, átlátszó, fényes,
szennyeződéstől és
kiülepedett víztől
mentes.

érzékszervi
MSZ 10870:2012 4.3. szakasz
szerint

Vizuális szín

A színtelentől a halvány
szalmasárgáig.

érzékszervi

megadandó

MSZ-09-60.0138

25

MSZ EN 15553

6.

Saybolt-színszám

7.

Aromásanyag-tartalom FIA-módszerrel, legfeljebb, %
(V/V)

8.

Vizsgálati módszer

Külső
4.
5.

C

A gázturbinás légijárművek hajtóanyagának minőségi követelményei és vizsgálati módszerei

Merkaptánkén-tartalom, legfeljebb % (m/m)

0,003

MSZ ISO 3012
MSZ 15973
MSZ EN ISO 8754*

Összes kéntartalom, legfeljebb, % (m/m)

0,3

MSZ EN ISO 20884

9.
10.

MSZ EN ISO 20846

Desztillációs jellemző:

11.

10% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C

205

12.

50% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C

-

13.

90% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C

-

14.

Végforrpont, legfeljebb, °C

300

15.

Desztillációs maradék, legfeljebb, % (V/V)

1,5

16.

Desztillációs veszteség, legfeljebb, % (V/V)

1,5

MSZ EN ISO 3405

MSZ 10879
Lobbanáspont, zárt téri, legalább, °C

38**

MSZ EN ISO 3679
MSZ EN ISO 2719

17.
Sűrűség 15 °C-on, g/cm3

0,775-0,840

18.

MSZ EN ISO 3675
MSZ EN ISO 12185

19.

Kristályosodáspont, legfeljebb, °C

20.

Kinematikai viszkozitás -20 °C-on, legfeljebb, mm /s

21.

Fűtőérték, legalább, MJ/kg

22.

Nem kormozó láng magassága, legalább, mm

25

MSZ 970

Nem kormozó láng magassága, legalább, mm

19

MSZ 970
MSZ 2046

2

-47

MSZ 2047

8,0

MSZ EN ISO 3104

42,80

MSZ 19954

és
23.

Naftalintartalom, legfeljebb, % (V/V)

3

Korróziós hatás rézlemezen (2 óra/100 °C), legfeljebb,
korróziós fokozat

1

24.

MSZ EN ISO 2160

12. szám
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25.
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Termikus stabilitás:

26.

Nyomáscsökkenés a szűrőn, legfeljebb, kPa

3,3

27.

Lerakódás a fűtőcsövön, legfeljebb, fokozat

3

28.

Tényleges gyantatartalom, legfeljebb, mg/100 cm

29.

Mikroszeparációs index (MSEP-A):

7

3

30.

Vezetőképesség-javító adalékkal, legalább

70

31.

Vezetőképesség-javító adalék nélkül, legalább

85

32.

Villamos vezetés 20 °C-on, µS/m

33.

Szilárd szennyezőanyag-tartalom, legfeljebb, mg/l,

MSZ 10892

MSZ EN ISO 6246
MSZ 10876

50-600

MSZ ISO 6297

1

MSZ 10875

34.

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
módszer, akkor azt kell alkalmazni.

35.

*0,05 % (m/m)-nál kisebb kéntartalom meghatározásához az MSZ EN 8754 szabvány nem alkalmas döntő
vizsgálatként.

36.

** Az MSZ 10879 módszer alkalmazása esetén a lobbanáspont legalább 40 °C.

4. E85
4.1. Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei

A

B

C

D

E

Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei

1.
Jellemző

Mértékegység

2.

Határértékek
legalább

legfeljebb

Vizsgálati módszer

3.

Sűrűség (15°C-on)

kg/m3

760,0

800,0

EN ISO 12185

4.

Oxidációs stabilitás

perc

360

-

EN ISO 7536

5.

Gyantatartalom (oldószerrel
mosott)

mg/100 ml

-

5

EN ISO 6246

6.

Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C)

fokozat

1. osztály

EN ISO 2160

Összes savasság
7.

(ecetsavban kifejezve)

% (m/m)

-

0,005

EN 15491

8.

Vezetőképesség

µS/cm

-

1,5

EN 15938

9.

Metanol tartalom

% (V/V)

-

1,0

EN 1601

10.

Nagyobb szénatomszámú (C3-C5)
alkoholok

% (V/V)

-

6,0

EN 1601

11.

Éterek (5 vagy nagyobb
szénatomszámúak)

% (V/V)

-

11,0

EN 1601

Víztartalom

%(m/m)

-

0,400

Szervetlen klorid tartalom

mg/kg

-

1,2

Réztartalom

mg/kg

-

0,1

12.
13.

14.

EN 15489
EN 15692
EN 15492
EN 15488
EN 15837
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Foszfortartalom

12. szám

EN 15487

mg/l

-

0,15

Kéntartalom

mg/kg

-

10,0

17.

Szulfáttartalom

mg/kg

-

4,0

18.

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer,
akkor azt kell alkalmazni.

15.

EN 15837
EN 15485
EN 15486

16.

EN 15492

4.2. Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek

1.

A osztály

Jellemző

Mértékegys
ég

3.

Gőznyomás
(DVPE)

4.

etanol +
nagyobb
szénatomsz
ámú
alkoholok

5.

Bármelyik osztály alkalmazható

2.

B osztály

C osztály

D osztály

Vizsgála
ti
módszer

legalá
bb

legfelje
bb

legalá
bb

legfelje
bb

legalá
bb

legfelje
bb

legalá
bb

legfelje
bb

kPa

35,0

60,0

50,0

80,0

55,0

80,0

60,0

-

EN
13016-1

% (V/V)

70

85

70

85

60

85

50

85

EN 1601

5. Biodízel
5.1. Zsírsav-metil-észterek általánosan érvényes követelmények és vizsgálati módszerek
A
1.

C

D

Jellemző
FAME-tartalom
Sűrűség 15 °C-on

Határértékek

Mértékegység

legalább

legfeljebb

% (m/m)

96,5

-

kg/m3

860

900

4.
5.

Viszkozitás 40 °C-on

mm2/s

3,50

5,00

°C

101

-

-

51,0

-

6.

EN 14103
EN ISO 3675

EN ISO 3104
EN ISO 2719
EN ISO 3679

7.

Cetánszám

8.

Rézlemez korrózió (3 óra, 50 °C-on)
Oxidációs stabilitás, 110 °C-on

fokozat

1. osztály

EN ISO 5165
EN ISO 2160

óra

8,0

-

Savszám

mg KOH/g

-

0,50

Jódszám

g jód/100 g

-

120

9.

11.

Vizsgálati módszer

EN ISO 12185

Lobbanáspont

10.

E

Zsírsav-metil-észterek általánosan érvényes követelmények és vizsgálati módszerek

2.
3.

B

EN 14112
EN 15751
EN 14104
EN 14111
EN 16300

12. szám

12.
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Linolénsav-metil-észter
Többszörösen telítetlen

2853

% (m/m)

-

12,0

% (m/m)

-

1,00

EN 14103

13.

metil-észterek (≥4 kettős kötés)

14.

Metanol tartalom

% (m/m)

-

0,20

EN 14110

15.

Monoglicerid-tartalom

% (m/m)

-

0,70

EN 14105

16.

Diglicerid-tartalom

% (m/m)

-

0,20

EN 14105

17.

Triglicerid-tartalom

% (m/m)

-

0,20

EN 14105

Szabad glicerin

% (m/m)

-

0,02

19.

Összes glicerin

% (m/m)

-

0,25

EN 14105

20.

Víztartalom

mg/kg

-

500

EN ISO 12937

21.

Összes szennyeződés

mg/kg

-

24

EN 12662

22.

Szulfáthamu

% (m/m)

-

0,02

ISO 3987

Kéntartalom

mg/kg

-

10,0

EN 15779

EN 14105

18.

EN 14106

EN ISO 20846
EN ISO 20884

23.

EN ISO 13032
EN 14108
I. csoport fémjei (Na+K)

mg/kg

-

5,0

EN 14109

24.
25.
26.
27.

EN 14538
II. csoport fémjei (Ca+Mg)

mg/kg

-

5,0

Foszfortartalom

mg/kg

-

4,0

EN 14538
EN 14107
EN 16294

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, akkor azt kell
alkalmazni.

5.2. FAME hajtóanyagra vonatkozó, éghajlattól függő követelmények és vizsgálati
módszerek
A

B

C

D

E

F

G

H

I
Vizsgálati
módszer

Határértékek
Jellemző

Mértékegység

1.
2.

CFPP

°C, legfeljebb

A

B

C

D

E

F

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

+5

0

-5

-10

-15

-20

3.

Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A fokozat

4.

Télen: november 15-től február utolsó napjáig: F fokozat

5.

Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat

EN 116
EN 16329
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5.3. A FAME keverőkomponensre vonatkozó éghajlattól függő követelmények és vizsgálati
módszerek
5.3.1. A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása

A

B

C

1.

D

E

F

G

H

I

Vizsgálati
módszer

A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása
Határértékek
Jellemző

Mértékegység

2.
3.
4.

A

B

C

D

E

F

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

Zavarosodási
pont

°C, legfeljebb

16

13

9

5

0

-3

CFPP

°C, legfeljebb

13

10

5

0

-5

-10

EN 23015
EN 116
EN 16329

5.

Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: D fokozat

6.

Télen: november 15-től február utolsó napjáig: E fokozat

7.

Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat

5.3.2.

A monoglicerid-tartalom kiválasztása
B

A

C

1.

D

E

F

G

H

I

Vizsgálati
módszer

A monoglicerid-tartalom kiválasztása
Határértékek
Jellemző

Mértékegység

2.
3.

Monogliceridtartalom

4.

Egész évben: 6. fokozat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

fokozat

0,15

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

% (m/m),
legfeljebb

EN 14105

6. LPG
6.1. LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
A
1.
2.

B

C

D

Jellemző

3.

Motoroktánszám, MON

4.

Összes diéntartalom
(az 1,3-butadiénnal
együtt)

5.

Hidrogén-szulfid

Mértékegy
ség

Határértékek
legalább

legfeljebb

(szagosítás után)

EN 27941
mól %

-

0,5
negatív

EN ISO 8819
ASTM D 3246

mg/kg

Rézlemez korrózió
7.

(1 óra, 40 °C)

Vizsgálati módszer
MSZ EN 589:2008+A1:2012
szabvány B melléklete

89,0

Összes kéntartalom
6.

E

LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei

fokozat

-

50
1. osztály

ASTM D 6667
EN ISO 6251

12. szám
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8.

Elpárolgási maradék

2855

EN 15470
mg/kg

-

60

EN 15471

-

1550

EN ISO 4256
EN ISO 8973 és az MSZ EN
589:2008+A1:2012 C
melléklete

A fokozatra

-

-10

13.

B fokozatra

-

-5

14.

C fokozatra

-

0

15.

D fokozatra

-

10

16.

E fokozatra

-

20

Gőznyomás (túlnyomás)

9.
10.
11.

40 °C-on
Hőmérséklet, amelyen a
gőznyomás
legalább 150 kPa
túlnyomás:

12.

17.

18.
19.

kPa

°C

EN ISO 8973 és az MSZ EN
589:2008+A1:2012 C
melléklete

EN 15469

Szabad vizet 0 °C-on és telített
gőznyomáson nem tartalmazhat.

Víztartalom

MSZ EN 589:2008+A1:2012
szabvány 6.3. szakasza és Amelléklete

Kellemetlen és jellegzetes, az alsó
Szag
robbanási határ 20 %(V/V)-os értékénél.
Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő)
módszer, akkor azt kell alkalmazni.

Üzemeltetés szempontjából legfeljebb 2000 mg/kg metanol hozzáadása megengedett.

6.2. Évszakhoz kötött gőznyomás- (túlnyomás) határértékek 40 °C-on

A
1.

B

C

Évszakhoz kötött gőznyomás- (túlnyomás) határértékek 40 °C-on
Legalább

2.

Fokozat

kPa

150 kPa-nak megfelelő hőmérséklet

3.

A

950

-10

4.

B

800

-5

5.

C

700

0

6.

D

500

10

7.

E

275

20

8.

november 15-től február utolsó napjáig: B fokozat

9.

március 1-jétől november 14-ig: E fokozat
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a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

A bérfőzető zárjegymegrendelésének adattartalma
1. Bérfőzető
1.1. neve
1.2. adóazonosító jele
1.3. születési ideje (év, hónap, nap)
1.4. anyja neve
1.5. kistermelői regisztrációs száma
1.6. lakcíme
2. Az értékesíteni kívánt bérfőzött párlat
2.1. származási igazolás
2.1.1. száma
2.1.2. kiállítójának jövedéki száma
2.2. fajtája
2.3. mennyisége literben
2.4. tényleges alkoholtartalma
2.5. kiszerelés
2.5.1. névleges űrtartalma
2.5.2. darabszáma
3. Megrendelt zárjegy
3.1. mennyisége (darab)
3.2. tárolásának helye, ha az az 1.6. szerintitől eltér
3.3. átvételének kért időpontja
4. Dátum papíralapú megrendelés esetén
5. Aláírás papíralapú megrendelés esetén

12. szám
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15. melléklet

2857

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

A hivatalos zár előállításáról vezetett nyilvántartás adattartalma (zártípusonként)
1. Nyitókészlet
1.1.
mennyisége (darab)
1.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
2. Előállított hivatalos zár
2.1.
mennyisége (darab)
2.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
2.3.
gyártás időpontja
3. Kiadott hivatalos zár (felhasználónként)
3.1.
mennyisége (darab)
3.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
3.3.
kiadás időpontja
3.4.
szállítási okmány száma
3.5.
felhasználó
3.5.1.
neve
3.5.2.
felhasználói minősége
3.5.3.
címe
4. Zárókészlet
4.1.
mennyisége (darab)
4.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
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16. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

16. melléklet

12. szám

a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez

A hivatalos zár felhasználásáról vezetett nyilvántartás adattartalma (zártípusonként)
1. Nyitókészlet
1.1.
egyedi azonosító jel
1.2.
mennyisége (darab)
1.3.
sorszámtartománya (-tól-ig)
2. Növekedés
2.1.
mennyisége (darab)
2.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
2.3.
időpontja
2.4.
bizonylat azonosítószáma
3. Csökkenés
3.1.
mennyisége (darab)
3.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)
3.3.
időpontja
3.4.
bizonylat azonosítószáma
4. Zárókészlet
4.1.
mennyisége (darab)
4.2.
sorszámtartománya (-tól-ig)

12. szám
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17. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

17. melléklet
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a …/2016. (… …) NGM rendelethez

A párlat adójegy igénylés adattartalma
1. Magánfőző
1.1. neve
1.2. születési helye
1.3. születési ideje (év, hó, nap)
1.4. anyja születési családi és utóneve
1.5. adóazonosító jele
1.6. lakcíme
1.7. levelezési címe (ha a lakcímtől eltér)
1.8. telefonszáma (nem kötelező megadni)
2. Párlat adójegyek igényléséhez szükséges adatok
2.1. Igényelt mennyiség (darab)
2.2. Tárgyév (a párlat előállításának éve, az igénylés événél korábbi év nem
jelölhető meg)
2.3. Desztillálóberendezés
2.3.1. regisztrálásának helye (település)
2.3.2. tárolási/használati helye (település, ha a 2.3.1. pontbelitől eltér)
3. Nyilatkozatok
3.1. Tárgyévben sem a magánfőző, sem a háztartásának többi tagja nem állíttatott
elő bérfőzött párlatot
3.2. A kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy
természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt
3.3. Saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból történik a
párlat előállítása
3.4. Gyümölcstermő területtel rendelkezés
3.5. A jövedéki adó megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással
történik
4. Papíralapú igénylés esetén kiállítási helység, dátum (év, hó, nap), aláírás
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18. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

18. melléklet

12. szám

a …/2016. (… …) NGM rendelethez

ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 73. § (5) bekezdése alapján az adóraktár működtetését az alábbiak szerint
engedélyezem:
I. Adóraktár engedélyesének
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Adóraktár címe, helyrajzi száma:
III. Adóraktárban folytatható tevékenység megnevezése 1,
dohánygyártmány kivételével – KN-kód, fajtakód):

jövedéki

termék2

(–

IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a
jövedéki termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését
eredményező tevékenység végzését.
V. A Jöt. 88. § (4) bekezdés alapján engedélyezem a hatósági zárral ellátott mérőeszköz,
berendezés működésében mutatkozó, a Jöt. 88. § (3) bekezdés szerinti zavar,
rendellenesség esetén a tevékenység azonnali megszüntetésétől való eltérést.
VI. Az adóraktár a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az
adóraktári engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus
másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban,
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett
működhet.
Kelt: .........................

.........................................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

12. szám
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Általános tevékenység:
− előállítás, felhasználás vagy tárolás;
Nevesített tevékenyég:
− kizárólag bérfőzött párlat előállítás;
− kisüzemi sörfőzde;
− terméktávvezeték adóraktár;
− nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett végső úti céllal harmadik országba induló
utasok tartózkodására szolgáló helyen, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítés és az üzlet
áruellátását biztosító raktárban átvétel, tárolás;
− az utasoknak történő felszolgálás céljából a harmadik országba közvetlenül repülő légijárművek kiszolgálása;
− ETBE-előállítás;
− az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a
készletezés rendjéről szóló, az energiapolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti normatív energiahordozó
készletezése, valamint biztonsági energiahordozó készletezése;
− a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti biztonsági kőolaj
készletezése;
− nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére repülőgép-üzemanyag kiszolgálás;
− a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény szerinti
gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) kiszolgálás;
− energiatermék felhasználása energiatermék előállításához kapcsolódó célra;
− energiatermék felhasználása kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak
szolgáltatott hő (ideértve a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi
fűtést és melegvíz-szolgáltatást) előállítás céljára;
− energiatermék felhasználása kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban;
− egyéb ellenőrzött ásványolaj előállítása, felhasználása, kiszerelése;
− megfigyelt termék előállítása, felhasználása, kiszerelése;
− forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer és a nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású készítmény (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú termék esetében 40 ml-t meg nem haladó
összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított készítmény), valamint az engedéllyel iparilag
előállított gyógyszeranyag, gyógyszeripari intermedier előállítás (kivéve a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti
alkoholtermék és víz keverékének előállítását), továbbá az e termékek előállításához és előállítására szolgáló
gyártóberendezéseknek a – technológiai előírásokban rögzített – tisztítási eljárásához felhasznált sör, csendes és
habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék felhasználás;
− a 2209 00 11-2209 00 99 KN-kód szerinti ecet előállítás;
− élelmiszer és az 1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb tényleges alkoholtartalmú ital aromák előállítása;
− legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú csokoládé és – az alkoholtartalmú italok kivételével
– a legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú egyéb élelmiszer előállítása;
− vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termék előállítása;
− teljesen denaturált alkohol felhasználása, kiszerelése.
1

2

Jövedéki termék:
− energiatermék;
− sör;
− csendes bor;
− habzóbor;
− egyéb csendes erjesztett ital;
− egyéb habzó erjesztett ital;
− köztes alkoholtermék;
− alkoholtermék;
− dohánygyártmány.

2861

2862

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Egyszerűsített adóraktár engedélyszáma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73.
§ (5) bekezdése alapján az egyszerűsített adóraktár működtetését az alábbiak szerint
engedélyezem:
I. Egyszerűsített adóraktár engedélyesének
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye)
3. Adószáma /adóazonosító jele:
II. Egyszerűsített adóraktár címe, helyrajzi száma:
III. Az egyszerűsített adóraktárban folytatható tevékenység megnevezése, jövedéki termék1:
IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a jövedéki
termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését eredményező
tevékenység végzését.
V. Az egyszerűsített adóraktár a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az
engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus másolatban az
állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentációkban szereplő
feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
1

Jövedéki termék:
− csendes bor előállítása;
− a Jöt. 129 . § (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital előállítása;
− saját előállítású csendes borból palackos erjesztésű habzóbor előállítása.

12. szám
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BEJEGYZETT KERESKEDŐI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Bejegyzett kereskedői engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
a bejegyzett kereskedői engedélyes tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Bejegyzett kereskedő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében átvehető jövedéki termék1 (KN-kód, fajtakód):
IV. A telephelyen a fent megjelölt tevékenység a bejegyzett kereskedői engedélyben rögzített,
valamint az engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen
bemutatott és elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett
folytatható.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
1

Jövedéki termék:
− energiatermék;
− sör;
− csendes bor;
− habzóbor;
− egyéb csendes erjesztett ital;
− egyéb habzó erjesztett ital;
− köztes alkoholtermék;
− alkoholtermék;
– dohánygyártmány.
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ESETI BEJEGYZETT KERESKEDŐI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Eseti bejegyzett kereskedői engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
az eseti bejegyzett kereskedői tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Eseti bejegyzett kereskedő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében átvehető jövedéki termék1
1. KN-kód, fajtakód:
2. mennyisége (adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezve):
3. telephelyre való megérkezésének várható időpontja:
V. A telephelyen a fent megjelölt tevékenység az eseti bejegyzett kereskedői engedélyben
rögzített, valamint az engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen
bemutatott és elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett
folytatható.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
1

Jövedéki termék:
− energiatermék;
− sör;
− csendes bor;
− habzóbor;
− egyéb csendes erjesztett ital;
− egyéb habzó erjesztett ital;
− köztes alkoholtermék;
− alkoholtermék;
− dohánygyártmány.

12. szám

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

BEJEGYZETT FELADÓI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Bejegyzett feladói engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
a bejegyzett feladói tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Bejegyzett feladó
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. A bejegyzett feladói tevékenység az engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az
engedélykérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények
fennállása, teljesítése mellett folytatható.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
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JÖVEDÉKI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Jövedéki engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
a jövedéki engedélyköteles tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Jövedéki engedélyes kereskedő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Engedélyezett tevékenység megnevezése1, jövedéki termék2:
IV. A jövedéki engedélyes kereskedő a jelen engedélyben rögzített, valamint az
engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és
elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban,
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
1

Tevékenység:
− nagykereskedelmi tevékenység;
− export tevékenység;
− import tevékenység;
− másik tagállamból belföldre kereskedelmi céllal történő szállítás;
− belföldről másik tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítás.

2

Jövedéki termék:
− 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű LPG;
− 5 liter / kilogramm vagy annál kisebb és 1 liternél / kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolajtermék [nagykereskedelmi tevékenység];
− 5 liternél / kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [export és import tevékenység,
másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba történő szállítás]
− a fentiektől eltérő ellenőrzött energiatermék;
− kenőolaj;
− sör;
− csendes bor;
− habzóbor;
− egyéb csendes erjesztett ital;
− egyéb habzó erjesztett ital;
− köztes alkoholtermék;
− alkoholtermék;

−

dohánygyártmány.
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12. szám
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FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Felhasználói-engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73.
§ (5) bekezdése alapján a felhasználói engedély tevékenység folytatását az alábbiak szerint
engedélyezem:
I. Felhasználói engedélyes
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Engedélyezett tevékenység megnevezése1, jövedéki termék KN-kódja:
IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a jövedéki
termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését eredményező
tevékenység végzését.
V. A Jöt. 88. § (4) bekezdés alapján engedélyezem a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés
működésében mutatkozó, a Jöt. 88. § (3) bekezdés szerinti zavar, rendellenesség esetén a
tevékenység azonnali megszüntetésétől való eltérést.
VI. A felhasználói engedélyes a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az
engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus másolatban az
állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentációkban szereplő
feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
1

Tevékenység:
− egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználása, kiszerelése;
− megfigyelt termék előállítása (ideértve a gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést), felhasználása,
kiszerelésére;
− teljesen denaturált alkohol felhasználása, kiszerelése.
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KEZESSÉGVÁLLALÁSI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Kezességvállalási-engedély száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 18. § (17) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
a kezességvállalást az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Engedélyes
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Kezességgel vállalható legmagasabb összeg:
III. Kezességvállalási engedély hatályossága:
IV. A kezességvállaló a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az
engedélykérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények
fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

12. szám

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

19. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

19. melléklet
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a …/2016. (… …) NGM rendelethez

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Csomagküldő kereskedői tevékenységhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése
alapján csomagküldő kereskedőként fenti számon nyilvántartásba vettem.
I. Csomagküldő kereskedő:
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. A csomagküldő kereskedő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez
csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása,
teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Adóügyi képviselői tevékenységhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjeként fenti számon nyilvántartásba vettem.
I. Adóügyi képviselő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Tagállami csomagküldő kereskedő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Engedélyszáma:
III. Az adóügyi képviselő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez csatolt
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett
működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

12. szám

12. szám
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításához, birtoklásához,
értékesítéséhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
nyilvántartásba vettem.
I. Nyilvántartásba vett személy
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/adóazonosító jele:
II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Nyilvántartásba vett tevékenység megnevezése 2:
IV. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés leírása:
V. A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést előállító/értékesítő/birtokló személy a jelen
okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez csatolt bizonylatokban,
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet. E
nyilvántartásba vétel jövedéki termék előállítására nem jogosít.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

2

Tevékenység:
- előállítás,
- értékesítés,
- birtoklás.
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Nyilvántartásba vett felhasználói tevékenységhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
nyilvántartásba vett felhasználóként fenti számon nyilvántartásba vettem.
I. Nyilvántartásba vett felhasználó
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/ adóazonosító jele:
II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Nyilvántartásba vett tevékenység megnevezése 3, jövedéki termékenként (KN-kódja):
V. A nyilvántartásba vett felhasználó a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a
kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények
fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

3

Tevékenység:
- egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználása;
- megfigyelt termék felhasználása;
- teljesen denaturált alkohol felhasználása.

12. szám

12. szám
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Kereskedelmi jármű üzembentartójaként, bérlőjeként
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
kereskedelmi jármű üzembentartójaként, bérlőjeként fenti számon nyilvántartásba vettem.
I. Kereskedelmi jármű üzembentartójának, bérlőjének
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/közösségi adószáma/adóazonosító jele:
II. Külföldi vállalkozó/vállalkozás pénzügyi képviselője esetén a képviseletre jogosult
1. Neve:
2. Születési helye, ideje:
3. Anyja neve:
4. Állampolgársága:
5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
6. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:
III. Kereskedelmi jármű rendszáma
IV. A kereskedelmi jármű üzembentartója, bérlője a jelen okiratban rögzített, valamint a
kérelemben, a kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő adatok
vonatkozásában tekinthető nyilvántartásba vettnek.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetéséhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
az üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetőjeként a fenti számon nyilvántartásba vettem.
I. Üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjének
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/ adóazonosító jele:
II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a
kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények
fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

12. szám
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
Tagállamba adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelői
tevékenység végzéséhez
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése:
Nyilvántartási száma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése
alapján tagállamba adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelőként a fenti
számon nyilvántartásba vettem.
I. Kisüzemi bortermelő
1. Neve (elnevezése):
2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3. Adószáma/ adóazonosító jele:
II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma):
III. Jövedéki termék megnevezése4:
IV. A kisüzemi bortermelő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez
csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása mellett
szállíthat adófelfüggesztési eljárás keretében másik tagállamba.
Kelt: .........................
..........................................................................
az állami adó- és vámhatóság
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
hitelesítő záradéka

4

Jövedéki termék:
csendes bor,
- csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbor.
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20. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

12. szám

20. számú melléklet a /2016. ( ) NGM rendelethez

KÉRELEM
a helyszíni szemle megtartásához
..........................................................................

Szemlekérelem száma:

1.

Állami adó- és vámhatóság

2.

Szemlét kérő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

3.

Bejelentést tevő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

4.

Bejelentés időpontja: év hó nap óra

KÉRE-

5.

Szemle kért tárgya:

LEM

6.

Szemle kért helye:

helység

út/utca/ tér szám/ hrsz
7.

Szemle kért időpontja: : év hó nap óra

8.

Szemlét felvevő neve:

9.

A kért szemle módosítása esetén az új szemlekérelem száma:

10.

Iktatószám:

11.

Szemle megkezdése: : év hó nap óra perc

VÉG-

12.

Szemle befejezése: : év hó nap óra perc

ZÉS

13.

Szemléről felvett jegyzőkönyv(ek) száma:

14.

Szemledíj: Ft, azaz forint

Munkaköre:

INDOKOLÁS
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Határozatom a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ...... § ....... bekezdése, valamint a jövedéki adóról
szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
...... § ...... bekezdésében foglaltakon alapul.
E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
Kelt, ........................................ 20........ év ......................................hó ................ nap
Eredeti példányt átvettem:

Szemlét végző:

................................................................ PH.

............................................... PH.

aláírás

pénzügyőr aláírása

12. szám
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21. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

21. számú melléklet a /2016. ( ) NGM rendelethez

Repülőgép-üzemanyag katonai és rendőrségi beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása
(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)
1. Adóraktári telephely engedélyszáma
2. Nyitókészlet
3. Növekedés
3.1. Adóraktári telephelyen átvett
3.1.1. mennyiség
3.1.2. szállító megnevezése
3.1.3. átvétel időpontja
3.1.4. bizonylat száma
3.2. Üzemanyagtöltő ponton átvett
3.2.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése
3.2.2. átvett mennyiség
3.2.3. átvétel időpontja
3.2.4. bizonylat száma
3.3. A repülési tevékenységhez történő felhasználásra alkalmatlanná válás miatt a
légijárműből lefejtett
3.3.1. mennyiség
3.3.2. a készletrevétel (visszavétel) időpontja
3.3.3. bizonylat száma
3.4. Készletfelvételkor megállapított többlet
4. Csökkenés
4.1. Légijárműbe történő feltöltés az adóraktári telephelyen
4.1.1. mennyiség
4.1.2. időpont
4.1.3. légijármű vagy a repülőcsapat azonosítója
4.1.4. bizonylat sorszáma
4.2. Légijárműbe történő feltöltés üzemanyagtöltő ponton
4.2.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése
4.2.2. mennyiség
4.2.3. időpont
4.2.4. légijármű vagy a repülőcsapat azonosítója
4.2.5. bizonylat sorszáma
4.3. Adóraktári telephelyről üzemanyagtöltő pontra kiszállítás
4.3.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése
4.3.2. mennyiség
4.3.3. időpont
4.3.4. bizonylat sorszáma
4.4. Üzemanyagtöltő pontról adóraktári telephelyre szállítás
4.4.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése
4.4.2. mennyiség
4.4.3. időpont
4.4.4. bizonylat sorszáma
4.5. Adófelfüggesztéssel feladott
4.5.1. Más adóraktárba
4.5.1.1. mennyiség
4.5.1.2. időpont
4.5.1.3. bizonylat száma
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4.5.2. Harmadik országba
4.5.2.1. mennyiség
4.5.2.2. időpont
4.5.2.3. bizonylat száma
4.5.3. Tagállamba
4.5.3.1. mennyiség
4.2.3.2. időpont
4.5.3.3. bizonylat száma
4.6. Szabadforgalomba bocsátás
4.6.1. mennyiség
4.6.2. időpont
4.6.3. bizonylat száma
4.7. Mintavétel
4.7.1. mennyiség
4.7.2. időpont
4.7.3. bizonylat száma
4.8. Igazolt megsemmisülés vagy megsemmisítés
4.8.1. mennyiség
4.8.2. időpont
4.8.3. bizonylat száma
4.9. Készletfelvételkor
4.9.1. adóköteles hiány
4.9.2. nem adóköteles hiány
5. Zárókészlet

12. szám

12. szám
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A nemzetgazdasági miniszter 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelete
a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról
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. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati
célelőirányzatok alcím 13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása jogcímcsoport (a továbbiakban:
előirányzat) felhasználására terjed ki.
(2) Az előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokat − így különösen a nyilvántartási, pénzügyi és számviteli, valamint
ellenőrzési feladatokat − a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kezelő szerv) kezelő szervként látja el.

2. §		
E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), 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 rendeletnek (a továbbiakban: 1408/2013/EU
bizottsági rendelet), valamint 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 rendeletnek (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtható.

2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei
3. §

(1) Az e rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) a bankkártya-elfogadó terminál
és tartozékai (a továbbiakban együtt: terminál) beszerzését, telepítését és üzemeltetését végző, e rendeletben
meghatározott követelményeknek megfelelő jogi személy (a továbbiakban: szolgáltató) igényelheti.
(2) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a terminál beszerzésével összefüggő költségekhez.
(3) A támogatást kizárólag olyan szolgáltató igényelheti, amely biztosítani tudja a bankkártya-elfogadás szolgáltatást
a terminálon, és vállalja, hogy
a)
a támogatás igénybevételével telepített terminált a telepítést követően legalább 24 hónapon keresztül
üzemelteti,
b)
a támogatás igénybevételével telepített terminál a bankkártya-elfogadás funkció mellett, legalább a 4. §
(1) bekezdése szerinti paraméterekkel rendelkezik,
c)
a fizikai kártyaelfogadó kereskedelmi és szolgáltató egységgel (a továbbiakban: elfogadóhely) megkötött
kártya-elfogadói szerződés alapján közvetlenül vagy közvetve felszámított nettó szolgáltatói díjak – egynél
több számla esetében az összes számla összesített nettó összege –, összességében egyik hónapban sem
haladják meg az adott hónapban az elfogadóhelyen bonyolított bankkártyás fizetések bruttó összértékének
1%-át.
(4) A támogatást a szolgáltató abban az esetben igényelheti, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában
a)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában, továbbá
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 81. §-ában foglalt feltételeknek, és
b)
nem rendelkezik az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
(5) A köztartozásmentességet a szolgáltató − ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban − nemleges együttes adóigazolással igazolja a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
(6) A szolgáltató kérelmében megjelöli az Ávr. 69. § (1) bekezdésben foglaltakat és az általa telepíteni és üzemeltetni
vállalt új terminálok darabszámát, amely legalább ezer darab, de legfeljebb tízezer darab lehet.
(7) A támogatás mértéke terminálonként nyolcvanezer forint.

2880

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

(8) Szolgáltató a kérelem benyújtásával egyidejűleg
a)
nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról,
b)
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékot nyújtja a kezelő szerv részére, és
c)
30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintáját benyújtja a kezelő szerv részére.
4. §

(1) A támogatás kizárólag olyan új terminálokra vehető igénybe, amelyek színes érintőkijelzővel rendelkeznek és
egyérintéses fizetési tranzakcióra alkalmasak.
(2) Használt terminál beszerzéséhez nem vehető igénybe támogatás.

5. §

(1) A támogatással kizárólag olyan magyarországi elfogadóhelyen telepíthető terminál, amely e rendelet
hatálybalépésének napján nem rendelkezett érvényes kártya-elfogadói szerződéssel.
(2) Az új terminálok telepítésének határideje 2017. december 31. A telepítés megtörténtét a szolgáltató az elfogadóhellyel
megkötött kártya-elfogadói szerződéssel és az elfogadóhely 1. melléklet szerinti nyilatkozatával igazolja a 10. §
(1) bekezdése szerinti ellenőrzés keretében.
(3) A terminálra vonatkozó üzemeltetési kötelezettség a telepítés napjától számított 24 hónap. Ha valamely elfogadóhelyen
az üzemeltetési időszakban megszűnik az üzemeltetés lehetősége, a támogatást igénybevevő szolgáltató áthelyezheti
másik, az (1) bekezdésben meghatározott szempontoknak megfelelő elfogadóhelyre a terminált, de ez nem járhat
a vállalt 24 hónapos terminál üzemeltetési időtartam csökkenésével.
(4) Ha a támogatás folyósítását követően határidőben nem valósul meg a terminálok telepítése vagy nem teljesül
az üzemeltetési kötelezettség, a szolgáltató köteles a kötelezettségszegéssel érintett terminálokra igénybe vett
támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal növelt összegben, a jogosulatlan
igénybevételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a támogatói okiratban
megjelölt számlára. Késedelmes visszafizetés esetén a szolgáltató az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a
szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
(5) A szolgáltató a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően terminálonként 10 ezer forint kötbért fizet a 6. § (6) bekezdése
szerinti támogatói okiratban megjelölt számlára, ha nem telepíti az általa a 3. § (6) bekezdése szerint vállalt és
támogatással érintett terminálmennyiséget.

6. §

(1) A támogatási kérelem és a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumok (a továbbiakban együtt: kérelem)
a kezelő szerv honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztrációt követően
nyújthatók be.
(2) A kérelmet
a)
2016. december 15-ig elektronikusan az eAdaton keresztül és
b)
az a) pont szerinti elektronikus kérelem benyújtását követő 7 napon belül − a 3. § (8) bekezdés c) pontja szerinti
aláírással ellátott − papír alapon
kell a kezelő szerv részére benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása az elektronikus formában benyújtás sorrendjében történik. A kérelem akkor tekinthető
benyújtottnak, amikor az az eAdaton rögzítésre került.
(4) Az elektronikus formában benyújtott kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a benyújtást követő 7 napon belül
a papíralapú változat is beérkezik a kezelő szervhez.
(5) A kérelem elbírálása során hiánypótlásra nincs lehetőség.
(6) A kezelő szerv a kérelmet a papíralapú változat beérkezéstől számított 7 napon belül elutasítja, vagy támogatói
okirattal közli a szolgáltató részére folyósítható támogatás összegét.
(7) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem nem érkezik be határidőben, a kezelő szerv tájékoztatja a szolgáltatót
arról, hogy kérelmét érvénytelennek tekinti.
(8) A kezelő szerv a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósít a szolgáltató által megadott számlára.

7. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A támogatás legkisebb igényelhető összege ezer darab terminál támogatásának megfelelő összeg.
A kezelő szerv a támogatást előlegként nyújtja.
Az előleggel a szolgáltatónak legkésőbb 2017. május 31-ig el kell számolnia.
Az előleggel való elszámolás feltétele, hogy a szolgáltató a számla hiteles másolatával, továbbá a számla pénzügyi
kifizetését igazoló dokumentumokkal – így különösen a banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítésről szóló bizonylat
hiteles másolatával – igazolja, hogy a igényelt összeggel érintett terminálok beszerzése megtörtént.
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(5) A szolgáltató a kezelő szerv által meghatározott formában elkészített elszámolást és annak igazolására szolgáló
(4) bekezdés szerinti dokumentumokat elektronikusan és − a 3. § (8) bekezdés c) pontja szerinti aláírással ellátott −
papír alapon küldi meg a kezelő szervnek.
(6) Ha a szolgáltató a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kezelő szerv a támogatás
jogosulatlan igénybevételét, valamint az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket a szolgáltató terhére
megállapítja.
8. §		
A szolgáltató a támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések alábbi adatairól elkülönített, analitikus
nyilvántartást vezet, és 2018. január 31-ig az eAdaton keresztül továbbítja a kezelő szerv részére:
a)
az elfogadóhely neve,
b)
az elfogadóhely székhelye,
c)
az elfogadóhely adószáma,
d)
a terminál telepítésének helye, valamint ideje, és
e)
az adott telepítési helyen telepített terminálok száma.
9. §

(1) A kártya-elfogadói szerződésben a szolgáltató a támogatás igénybevételére tekintettel kötelezettséget vállal arra,
hogy
a)
a terminált a 3. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel telepíti és üzemelteti, és
b)
az elfogadóhely részére legfeljebb 24 hónap üzemeltetési időszak alatt – ideértve az a) pontban foglaltak
teljesítését is – a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű kedvezményt biztosít az e rendelet
hatálybalépésének napján érvényes feltételekhez képest.
(2) A kártya-elfogadói szerződésben az elfogadóhely hozzájárul ahhoz, hogy
a)
a támogatás igénybevétele és annak ellenőrzése céljából a 8. § szerinti adatait a szolgáltató és a kezelő szerv
kezelje, és
b)
a kezelő szerv az 5. § (3) bekezdése szerinti üzemeltetési időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítését
a helyszínen ellenőrizze.
(3) A kártya-elfogadói szerződés rendelkezik a bruttó támogatástartalomról, az alkalmazott bizottsági rendeletekről és
arról, hogy az elfogadóhely csekély összegű támogatásban részesült.
(4) A kártya-elfogadói szerződés megkötését megelőzően az elfogadóhely benyújtja az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot
a szolgáltató részére.

3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése
10. §

(1) A kezelő szerv a támogatás igénybevételének jogszerűségét a szolgáltatónál dokumentumok bekérésével, illetve
helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja.
(2) A kezelő szerv az 5. § (3) bekezdése szerinti üzemeltetési időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítését a helyszínen
is ellenőrizheti.
(3) Amennyiben a kezelő szerv megállapítja, hogy a szolgáltató
a)
a 3. §-ban meghatározott feltételeknek nem felelt meg, és a támogatás folyósítása megtörtént,
b)
a vállalt darabszámú terminál telepítését és üzemeltetését ténylegesen nem végezte el, vagy
c)
az általa telepített és üzemeltett terminál nem felel meg a 4. § szerinti követelményeknek,
d)
neki felróható egyéb okból jogosulatlanul vett igénybe támogatást,
a támogatás jogosulatlan igénybevételét, valamint az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket
a szolgáltató terhére állapítja meg.

4. Állami támogatási szabályok
11. §

(1) A 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk
(1) bekezdése szerinti, az elfogadóhelynek nyújtott állami támogatásnak minősül, amely a 2. §-ban meghatározott
bizottsági rendeletek alapján nyújtható.
(2) A szolgáltatónak és az elfogadóhelynek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kártya-elfogadói szerződés létrejöttét
követő 10 évig meg kell őriznie, és a kezelő szerv ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat rendelkezésre
bocsátani. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
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20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a szolgáltató adatszolgáltatást teljesít a kezelő szerv
részére.
12. §

(1) Az elfogadóhely az 1. melléklet szerint nyilatkozik, és a kezelő szerv megállapítja, hogy a 9. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti kedvezményre a 2. § szerinti bizottsági rendeletek közül mely rendelet(ek)et kell alkalmazni.
(2) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában csak a c) vagy a d) lehetőséget
jelöli meg, azaz a megállapított arányok alapján a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti teljes kedvezményt az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján veszi igénybe, a szolgáltató a nyilatkozat alapján állapítja meg az elfogadóhely szabad
csekély összegű támogatási keretét, és ennek alapján állapítja meg, hogy az elfogadóhely jogosult-e a 9. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti kedvezményre, illetve annak teljes összegére.
(3) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában a c) vagy a d) lehetőség mellett az
a) vagy a b) lehetőséget is megjelöli, a szolgáltató a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezménynek a c), illetve a d)
lehetőségnél feltüntetett arány szerinti része vonatkozásában a (2) bekezdésnek megfelelően jár el.
(4) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában az a), illetve a b) lehetőséget jelöli
meg, a szolgáltató az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szabad
csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, illetve
a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatások nyilvántartását kezelő szervtől, és
a kapott adatok alapján állapítja meg a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményre való jogosultságot.

5. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
13. §

(1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
(a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.
(3) A támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy
összeget.

6. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
14. §

(1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű 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 a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) 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. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók
az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy
az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) 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 a 717/2014/EU bizottsági rendeletben
rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel
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összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy
összeget.

7. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
15. §

(1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott
csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati tevékenység ne
részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy
összeget.

8. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, 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, valamint 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 rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelethez
Nyilatkozat a csekély összegű támogatás igénybevételéhez
1. Az elfogadóhelyet üzemeltető vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: kedvezményezett) adatai
Név:
Székhely:
Levelezési cím (ha eltér a székhelytől):
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Jogi személy képviselője:
Jogi személy kapcsolattartó ügyintézője:
2. Érintett tevékenység típusa
(jelölje X-szel; legalább egy lehetőséget meg kell jelölni)
a) A kedvezményezett elsődleges mezőgazdasági termeléssel1 foglalkozik, és a terminált e tevékenységéhez
kapcsolódóan (is) fel fogja használni. o
A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
b) A kedvezményezett halászati és akvakultúra-ágazathoz2 sorolható tevékenységet folytat, és a terminált
e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. o
A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
c) A kedvezményezett ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenységet is folytat, és
a terminált e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. o
A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
d) A kedvezményezett egyéb, az a)–c) pontban meg nem jelölt tevékenysége(ke)t (is) folytat, és a terminált
e tevékenység(ei)hez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. o
A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok
lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet.
2
Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása.
1
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3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése3 értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy
és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma

4. Nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás igényléséhez (a nyilatkozat akkor
töltendő ki, ha a 2. pontban a c) és/vagy d) lehetőséget (is) megjelölte a kedvezményezett)
Ezúton nyilatkozom a kedvezményezett nevében, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi
év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon
a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet
(az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)–(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
adatokat is tartalmazza.4

Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn: a) egy vállalkozás rendelkezik
egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével; b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik
vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; c) a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely
másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott
rendelkezésnek megfelelően; d) egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel
vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. Az egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül az a)–d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak
kell tekinteni.
4
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,
vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is
jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
3

Sorszám

Támogatást nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje
és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett közúti
kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe?
Kérelem benyújtásának dátuma6

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Támogatás összege

Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatástartalma7

6

5

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]
2. melléklete alapján.
8
A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél ez az időpont a szerződés létrejötte.

														Kérelmező
													(aláírásra jogosult képviselő)

Kelt: 2016.

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése8 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából
figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése
előtt – értesíteni köteles a szolgáltatót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Támogatás jogalapja
(bizottsági rendelet
száma)

2. Csekély összegű támogatások5
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A nemzetgazdasági miniszter 48/2016. (XII. 6.) NGM rendelete
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses
összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában,
a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 48/2016. (XII. 6.) NGM rendelethez
A Rendelet 3. melléklet FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) alcím 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2.1. Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló rendelet előírásainak. Az AEE
adattartalma UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány
szerinti IP54 szintet.”

A nemzetgazdasági miniszter 50/2016. (XII. 13.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2017. január 1-jétől kezdődő
jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2016. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez
képest 1,6 százalékkal emelkednek.”

2888

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti
kártérítési járadékok 2017. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2016. december
31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 1,6 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye
a Díjfizetési Szabályzat közzétételéről
Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap vagy OBA) a 21/1994. (VI. 16.) számú igazgatótanácsi
határozattal elfogadott és többször módosított Díjfizetési Szabályzatát egységes szerkezetbe foglaltan közzéteszi.
A jelen Díjfizetési Szabályzat az Igazgatótanács határozata alapján 2017. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
a Díjfizetési Szabályzat korábbi szövege hatályát veszti.
A jelen Díjfizetési Szabályzat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU
Irányelvének 13. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az Európai Bankhatóságnak a betétbiztosítási rendszerek részére
teljesítendő befizetések számítási módszereiről szóló EBA/GL/2015/10 Iránymutatásait figyelembe véve tartalmazza a
kockázat alapú díjszámítás modelljét. Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj
megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet és az annak módosításáról szóló 22/2016.
(VI. 29.) MNB rendelet meghatározta a díjszámításhoz alkalmazott alapvető mutatókat és számítási módszertant.
A 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 234. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján az OBA
igazgatótanácsa a 41-42/2016. (XI. 18.) határozataival elfogadta a 2017. évre vonatkozó kockázat alapú változó díj
számítási modelljét.

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

2. Éves díj
2.1. Az éves díj alapja a Hpt. 234. § (1a) 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, lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek)
kártalanítási kötelezettség alá tartozó állománya is. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
hatálya alá tartozó lakás-takarékpénztárak esetében a Hpt. 234. § (1a) bekezdése szempontjából figyelembe
veendő betétállomány alatt a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesített betétbefizetések és azok szerződéses
kamatainak kártalanítási kötelezettség alá tartozó összege értendő.
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Az éves 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 (ún. 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 tárgyévet megelőző gazdasági év mérlegfordulónapjától
számított ötödik hónap utolsó napjáig kell a tárgyévet megelőző gazdasági évre vonatkozó 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 éves díjelőleget fizet.
2.3. A tárgyévben alakult, illetve már korábban is működő, de az Alaphoz a hatályos törvények szerint csak a
tárgyévben csatlakozó (továbbiakban: taggá vált) hitelintézetek betétgyűjtési tevékenységük kezdetétől
a Hpt. 234. § (5) bekezdése értelmében időarányos éves díjat kötelesek fizetni. A tárgyév szeptember 30-a
előtt alakult, vagy taggá vált hitelintézet a tárgyév szeptember 30-ai, az Alap biztosítása alá eső betétállomány
kártalanítási kötelezettség alá eső része alapján díjelőleget fizet. A díjelőleg-fizetési kötelezettség bevallásának
határideje a tárgyév október 31. napja. A díjelőleg-fizetési 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 tárgyév szeptember 30-a után alakult, illetve taggá vált hitelintézet a tárgyév december 31-ei, az Alap
biztosítása alá eső betétállomány kártalanítási kötelezettség alá eső része alapján díjelőleget fizet. A díjelőlegfizetési kötelezettség bevallásának határideje a következő év január 31. napja. A díjelőleg-fizetési 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
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. 32–33. § és 35. §-ai, valamint a 239. § (2) bekezdése és a 234. §
(10) bekezdése állapítja meg. 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 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.
2.8. 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 díjat kell fizetnie. Ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai nem teszik
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lehetővé, hogy a fióktelepre az Alap által nyújtott biztosítás terjedjen ki, akkor a hitelintézetnek az éves 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 díjat, a jelen Díjfizetési Szabályzat előírásainak megfelelően. Az adatszolgáltatás valódiságáért az
anyabank felel.
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 Hpt. 214. § (1)–(3) bekezdése szerinti összeghatár a fióktelep székhelye szerinti
ország betétbiztosítási rendszere által kifizethető legmagasabb összeget.
Az adatszolgáltatás valódiságáért az anyabank felel.
A tagintézetek által fizetendő éves díj a Hpt. 234. § (1) bekezdés alapján alapdíjból és kockázat alapú változó
díjból áll.
Fogalmi meghatározások
Alapdíj: a tagintézet adott évre vonatkozó minimum befizetése a Hpt. 234. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Alapdíj aránya: a tagintézet adott évre vonatkozó alapdíj százalékos arányban meghatározva a teljes befizetési
kötelezettséghez képest.
Hozzájárulási arány (CR): az a százalékos arány, amelyet egy 100%-os (azaz kockázat szerint nem differenciált)
összesített kockázati súlyú (ARW) tagintézetnek az éves célszint eléréséhez fizetnie kell.
Korrekciós együttható (µ): minden tagintézetre egységesen meghatározott együttható, amely biztosítja,
hogy a befizetések úgy kerüljenek korrigálásra, hogy összhangban legyenek a Hpt. 234/A. § (1) bekezdése
szerinti célszinttel és az adott évi díjbevételi céllal.
Összesített kockázati súly (ARWi): a tagintézethez rendelt, az egyes kockázati mutatók alapján összesített
kockázati súly.
Változó díj: a Hpt. 234. § (1) bekezdés b) pontja szerint fizetendő kockázat alapú változó díj, kiszámítását a
2016. május 31-én hatályba lépett, a bevezetőben hivatkozott MNB rendelet szabályozza.
A változó díj kiszámításához használt változók
Likviditásfedezeti ráta (LCR): a CRR1-ben meghatározott mutatószám;
Meg nem terhelt eszköz: a megterhelt eszközökkel kapcsolatos kockázatok kezeléséről, valamint a megterhelt
és a meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról szóló MNB ajánlás alapján
ekként minősülő eszköz (Összes eszköz – Megterhelt eszközök);
Nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR): a CRR-ben meghatározott mutatószám;
Tőkeáttételi mutató:
a)
a CRR 499. cikke szerinti átmeneti időszakban, a CRR 511. cikke szerinti felülvizsgálat végrehajtásáig,
illetve módosítás bevezetéséig a tagintézet alapvető tőkéjének és az összes eszközének arányát
kifejező mutatószám,
b)
az a) pontban meghatározott időszak elteltét, felülvizsgálat végrehajtását, illetve módosítás
bevezetését követően a CRR 429. cikke szerint számított mutatószám;
Tőkefedezeti mutató: a tagintézet szavatoló tőkéjének és – a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott mennyiségeken túl a Hpt. 86–96. §-a szerinti kombinált puffer-követelményt is
tartalmazó – tőkekövetelményének arányát kifejező mutatószám;
ROA: eszközarányos jövedelmezőség (nyereség);
Biztosított betétek: a Hpt. 212–213. §-ban részletezett betétek;
RWA: kockázattal súlyozott eszközök.

Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
1
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2.14. Az alkalmazott kockázati mutatók
Mutató megnevezése

A mutató számításához használt jelentésszolgálati tábla sor
és oszlop kódjai

Tőkeáttételi mutató

(C_01.00 015,1 / 1AB0,4)

Tőkefedezeti mutató

C_01.00010 / [(C_02.00010*C_03.00120)+C_04.00740]

LCR

(C_76.00.A030,1)1

NPL (nem teljesítő hitelek aránya)

(NPET2,8/NPET2,1)

Kockázattal súlyozott eszközök
RWA/Eszközök

(C_02.00 010,1 / 1AB0,4)

Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)

(2A11,1 / 1AB0,4)

(Összes eszköz – Megterhelt eszközök)/
biztosított betétek

[(1AB0,4 – F_32.01010,1) / 9BE1]

2.15. A változó díj mértékének kiszámítása
A modell által alkalmazott mutatókhoz skálázott kockázati pontszámok (IRS) kerülnek hozzárendelésre (lásd
2.16. pont). Az így kapott pontszámokat az adott mutatók súlyával (IW) megszorozva, majd ezen értékeket
összegezve kapjuk meg a tagintézet egyedi kockázati pontszámát (ARS).
2.16. A kockázati mutatókhoz rendelt kockázati pontok (IRS) és a mutatóhoz tartozó súly (IW)
Mutató

Tőkeáttételi mutató

Mutató súlya
a modellben (IW)

12%

Tőke
Tőkefedezeti mutató

Likviditás

Eszközök
minősége

LCR

NPL

RWA/Eszközök

12%

24%

18%

8,5%

Üzleti modell
és vezetés

Érték tartomány

Kockázati pont
(IRS)

≤ 0% – 6,5% <

100

≤ 6,5% – 9,0% <

66

≤ 9,0% – 15,0%<

33

≤ 15,0% –

0

–100% <

100

≤ 100% – 200% <

50

≤ 200% -

0

≤ 0% – 60% <

100

≤ 60% – 100% <

50

≤ 100% –

0

≤ 0% –10% <

0

≤ 10% – 21% <

50

≤ 21% –

100

≤ 0% – 20% <

0

≤ 20% -50% <

33

≤ 50% – 60% <

66

≤ 60% –

100

– -3% <
ROA

Betétbiztosítás potenciális vesztesége

8,5%

17%

≤ –3% – 2% <

100
50

≤ 2% –

0

≤ 0 – 150% <

100

≤ 150% – 400% <

50

≤ 400% –

0
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Képlettel kifejezve:
୬

 ൌ   ୨  ൈ ୨
୨ୀଵ

ahol:
ARS: Összesített kockázati pontszám
IWj: A „j”-edik mutató súlya a modellben
IRSj: A „j”-edik mutatóhoz tartozó kockázati pontszám
Az összesített kockázati pontszám (ARS) alapján a hitelintézet besorolható a megfelelő kockázati kategóriába (ARW).
ARS-hez rendelt ARW értékek
Kockázati osztály

Összesített kockázati
pontszám (ARS)

Összesített kockázati
súly (ARW)

1

≤ 0 – 30 <

75%

2

≤ 30 – 50 <

100%

3

≤ 50 – 60 <

125%

4

≤ 61 –

150%

2.17. A korrekciós együttható (µ) számítási módszere

��

��
∑� ���� � ���

�� � � ���
�

ahol:
CD: Teljes kártalanítási kötelezettség
ARWi : Tagintézet kockázati súlya
2.18. A teljes díjfizetés kiszámítása
A kártalanítási kötelezettség alá eső betétek összege (CD) alapján az alapdíj (BC) és változó díj (Cv) összegeként
meghatározható a teljes díjfizetési kötelezettség (TC).
TC = BC + Cv
BC = CR * CD * Alapdíj aránya
C = (CR * CD * ARW * µ) * (1 – Alapdíj aránya)
v

ahol:
TC: Teljes díj
BC: Alapdíj
Cv: Változó díj
CR: Hozzájárulási arány
CD: Kártalanítási kötelezettség alá eső betétek összege
ARW: Összesített kockázati súly
µ: Korrekciós együttható
2.19. Az éves díjszámításnál figyelembe veendő mértékek
A 2017-ben fizetendő éves díj kiszámítása során
– a Hozzájárulási arány (díjkulcs, CR)) mértéke: 0,175%,
– aa Korrekciós együttható (µ) mértéke: 115,64%,
– aaz Alapdíj aránya: 65%.
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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 díjkulcs(ok) a Hpt. 234. § (1)-(2) bekezdései, illetve a jelen szabályzat 2. pontja alapján vannak megállapítva.
Az egyes tagintézetekre2 vonatkozó díjfizetési kötelezettség összegét a 2.1. pontban említett díjbevallás
megfelelő táblázata, valamint a kitöltési útmutató kapcsolódó része alapján a tagintézeteknek maguknak kell
meghatározniuk.
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 éves 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 (2.19. pont) figyelembe vételével
kiszámított és bevallott éves 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
figyelembevételével.
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.

A 22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet alapján egy tagintézetként kell kezelni a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti egyetemleges felelősségi körbe tartozó szövetkezeti hitelintézeteket az Integrációs
Szervezettel együtt.
2
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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 2.19. 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.
– sA 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.
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

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

Emelés mértéke az éves normál díj
százalékában

a tőkekövetelmény előírt mértékétől
történő eltérés arányával megegyező
mérték, két tizedes jegyre történő
kerekítés pontosságával, több mutató
megsértése esetén a legmagasabb
összegű emelt díj fizetendő.

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
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4.4
4.5.

4.6.
4.9.
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Emelés mértéke az éves normál díj
százalékában

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

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.
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.
Emelt díjfizetés az év folyamán bármikor elrendelhető.
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. Az éves befizetés összegét Hpt. 234. § (3) bekezdés alapján a tagintézet minden évben negyedéves részletekben,
legkésőbb a tárgynegyedév tizenötödik napjáig, az emelt díjat pedig a díjfizetési értesítőben feltüntetett
fizetési határidőre köteles átutalni az Alap MNB-nél vezetett 19017004-00220246 számú számlájára.
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 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.
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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

HIRDETMÉNYEK

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége

(A Szerkesztőség)

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Az Anildia Kft. (1194 Budapest, Alpár u. 12.) bejelentése:
GU4SA 4380301–350
sorszámú számlatömb elveszett (utolsó kitöltött számla
sorszáma: GU4SA 4380326), használata 2016. november 18-tól
érvénytelen.
*
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:
2016. X. 1.–2016. XI. 30. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig

Elveszettre állítás napja

Csekktömb – Első díjas

30976218

30976304

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

30996010

30996900

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

31159502

31159502

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

49754119

49754700

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

50353011

50353303

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

50365919

50366305

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

378693169

378693169

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

382493900

382493900

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

385641346

385641346

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

385641391

385641391

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

385641456

385641456

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

385641573

385641573

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

388444117

388444117

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444148

388444148

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444179

388444241

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444265

388444265

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444313

388444320

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444368

388444368

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388444399

388444409

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

388601686

388601686

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

388601710

388601710

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

388601734

388601734

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

390594831

390594831

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

390594910

390594910

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

390594934

390594934

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

392385615

392385653

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

392586627

392586627

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

392586665

392586665

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

392586775

392586775

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

392586830

392586830

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

394723510

394723510

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723534

394723534

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723558

394723558

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723572

394723572

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723668

394723668

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723682

394723709

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394723723

394723723

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394731359

394731380

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394731407

394731414

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394731438

394731438

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394731500

394731548

2016. 11. 21.
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Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig

Elveszettre állítás napja

Csekktömb – Első díjas

394731579

394731579

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

394736457

394736457

2013. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

394736471

394736471

2013. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

394736581

394736608

2013. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

394736622

394736622

2013. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

394736691

394736701

2013. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

395039588

395039801

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

395540466

395540514

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

395540538

395540538

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

395540569

395540576

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

395540590

395540617

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

395540648

395540703

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

395541003

395541003

2013. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

396378611

396378611

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396378642

396378642

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396378673

396378752

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396378783

396378800

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396378848

396378848

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396378862

396378862

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

396966791

396966791

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137390

397137390

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137716

397137716

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137747

397137754

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137840

397137840

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137864

397137864

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397137895

397137895

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397138937

397138937

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397152434

397152434

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

397212583

397212600

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397214114

397214114

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397214279

397214279

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397214293

397214293

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397214310

397214310

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397214396

397214396

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397277410

397277410

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397277582

397277609

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397277630

397277630

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397277654

397277661

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

397532104

397532104

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

397532128

397532135

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

397532166

397532166

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

397532300

397532300

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

397596470

397596470

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397597347

397597402

2016. 11. 22.
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Csekktömb – Első díjas

397599181

397599208

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627499

397627499

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627516

397627554

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627578

397627578

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627592

397627626

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627640

397627671

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397627695

397627695

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

397809624

397809631

2016. 11. 14.

Csekktömb – Első díjas

398184326

398184333

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184405

398184412

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184498

398184498

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184618

398184618

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184694

398184704

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184728

398184728

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184845

398184845

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398184869

398184869

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

398487409

398487409

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

398487526

398487533

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

398487557

398487557

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

398487571

398487571

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

730024015

730024204

2013. 04. 10.

Csekktömb – Első díjas

730431318

730431349

2013. 07. 17.

Csekktömb – Első díjas

730588795

730588795

2013. 07. 08.

Csekktömb – Első díjas

730588812

730588836

2013. 07. 08.

Csekktömb – Első díjas

730588881

730588881

2013. 07. 08.

Csekktömb – Első díjas

730785868

730785875

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

730785899

730785923

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

730785947

730785961

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

730846619

730846626

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730846705

730846712

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730846798

730846798

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730846815

730846815

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730846846

730846853

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730846884

730846884

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730871518

730871518

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730871563

730871570

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730871666

730871666

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730871680

730871707

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730871769

730871783

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730873345

730873345

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730873369

730873383

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730873424

730873448

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730873534

730873534

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

730873589

730873589

2013. 07. 01.
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Csekktömb – Első díjas

730873606

730873606

2013. 07. 01.

Csekktömb – Első díjas

731113314

731113338

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

731113613

731113682

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

731113709

731113709

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

731113730

731113761

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

731113785

731113905

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

731113929

731113936

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

734561060

734561060

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734561118

734561118

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734737111

734737214

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734737238

734737238

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734737269

734737283

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734737393

734737393

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734737836

734737836

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734738071

734738071

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

734738332

734738332

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734738356

734738363

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734738428

734738428

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734738569

734738569

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734748001

734748001

2013. 05. 24.

Csekktömb – Első díjas

734748908

734748915

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734748953

734748953

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734749002

734749002

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734753067

734753067

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

734753878

734753878

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

735004414

735004421

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

735004706

735004706

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

735128657

735128657

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735128695

735128705

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735128798

735128822

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735128891

735128891

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735133455

735133455

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735133479

735133479

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735133503

735133503

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735133613

735133613

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735133651

735133651

2013. 08. 26.

Csekktömb – Első díjas

735224193

735224193

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

735479881

735479881

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

736122207

736122207

2013. 02. 05.

Csekktömb – Első díjas

736529570

736529587

2013. 04. 11.

Csekktömb – Első díjas

736614755

736614755

2013. 05. 27.

Csekktömb – Első díjas

737147014

737147148

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

737147162

737147258

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

737160761

737160761

2016. 11. 21.
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Csekktömb – Első díjas

737160785

737160785

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162316

737162361

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162419

737162419

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162433

737162433

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162457

737162464

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162488

737162488

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162505

737162505

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162536

737162543

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737162574

737162581

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737294680

737294697

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737294721

737294738

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737294769

737294769

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737297913

737297913

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737297951

737297951

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737298103

737298103

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737298127

737298134

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737298165

737298165

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737298206

737298206

2013. 07. 02.

Csekktömb – Első díjas

737916225

737916225

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916304

737916304

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916342

737916342

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916421

737916421

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916517

737916531

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916562

737916562

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

737916744

737916744

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

738987459

738987507

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

738989011

738989097

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

739154645

739154683

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739156719

739156812

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739156843

739156850

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739156874

739156960

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739157325

739157480

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739157507

739157538

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739157617

739157789

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739157806

739157806

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

739157820

739157820

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742191040

742191301

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

742556140

742556140

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742556308

742556308

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742556401

742556401

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742557055

742557055

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742557165

742557165

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742557213

742557213

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

742557237

742557309

2016. 11. 21.
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Csekktömb – Első díjas

745784715

745784715

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

745784739

745784739

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

745784928

745784959

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

746033050

746033050

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

746033225

746033263

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

747031264

747031264

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747031312

747031336

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747031381

747031408

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747037727

747037727

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747037789

747037789

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747037992

747038003

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747041555

747041555

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747047616

747047630

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747047654

747047908

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747068392

747068392

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069575

747069575

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069599

747069616

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069661

747069661

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069726

747069726

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069757

747069764

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069805

747069805

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069829

747069843

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747069939

747069939

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747070001

747070001

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747070032

747070032

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747070087

747070104

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747525910

747526502

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747526818

747526887

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747526911

747526911

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747540016

747540308

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747540346

747540951

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747540975

747540999

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747541017

747541206

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

747558312

747562803

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

747591919

747592501

2016. 11. 18.

Csekktömb – Első díjas

747593038

747593045

2016. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas

747594613

747594826

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747594620

747594620

2010. 09. 29.

Csekktömb – Első díjas

747594644

747594644

2010. 10. 05.

Csekktömb – Első díjas

747594723

747594723

2010. 10. 20.

Csekktömb – Első díjas

747594747

747594747

2010. 10. 18.

Csekktömb – Első díjas

747594792

747594792

2010. 11. 17.

Csekktömb – Első díjas

747594819

747594819

2010. 11. 29.

Csekktömb – Első díjas

747594895

747594895

2016. 10. 01.
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Csekktömb – Első díjas

747594950

747594950

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747594974

747594981

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595030

747595047

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595133

747595140

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595171

747595188

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595236

747595511

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595542

747595542

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595621

747595803

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595834

747595841

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595920

747595937

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747595968

747595968

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747596017

747596103

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747596505

747597001

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597056

747597063

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597290

747597290

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597348

747597348

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597379

747597379

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597427

747597427

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597441

747597609

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597685

747597685

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597788

747597788

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597915

747597915

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597939

747597946

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747597960

747598002

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598057

747598064

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598088

747598095

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598198

747598208

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598253

747598260

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598318

747598325

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747598442

747598473

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

747604585

747604808

2016. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

748576919

748577903

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

748844416

748845400

2016. 11. 21.

Csekktömb – Első díjas

750354211

750354503

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

755279872

755279872

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

755279896

755280102

2016. 11. 11.

Csekktömb – Első díjas

390002871

390002871

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

390004505

390004505

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

390009885

390009885

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

390010036

390010036

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

390011525

390011525

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391900916

391901209

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391936995

391936995

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391937109

391937109

2016. 10. 27.
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Csekktömb – Első díjas

391937381

391937381

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391937501

391937501

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391942464

391942464

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391942567

391942574

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391944806

391944813

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391945814

391945814

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973826

391973826

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973840

391973840

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973864

391973871

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973895

391973895

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973943

391973943

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391973998

391974009

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391974030

391974030

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391974061

391974061

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391974102

391974102

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391981610

391981627

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391981665

391981672

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391981696

391981696

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391981816

391981816

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391981919

391981919

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391988459

391988507

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391993659

391993659

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391993680

391993680

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391993714

391993721

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391993769

391993903

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391997385

391997433

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391997471

391997471

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

391997495

391997505

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000521

392000538

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000552

392000569

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000576

392000576

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000600

392000648

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000655

392000655

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000662

392000686

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000710

392000710

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000758

392000758

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392000806

392000806

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392004240

392004240

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392004879

392004879

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392007229

392007229

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392010355

392010355

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392010537

392010537

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392012515

392012515

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392012649

392012649

2016. 10. 27.
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Csekktömb – Első díjas

392012663

392012663

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392012687

392012687

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013200

392013200

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013248

392013248

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013262

392013279

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013303

392013303

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013358

392013358

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013736

392013743

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392013808

392014005

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392014665

392014665

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392014768

392014768

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392014830

392014902

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015271

392015271

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015329

392015501

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015817

392015824

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015862

392015862

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015927

392015927

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392015958

392015965

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392016083

392016100

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392050045

392050045

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392050069

392050069

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392050210

392050210

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

392050265

392050265

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

394795838

394796138

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796200

394796406

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796547

394796547

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796743

394796743

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796877

394796877

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796901

394796918

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796932

394796932

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394796963

394796970

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394797201

394797201

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

394797232

394797232

2016. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas

399456514

399456514

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456521

399456521

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456538

399456583

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456590

399456590

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456600

399456617

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456624

399456631

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

399456648

399456686

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

736306496

736306537

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

736306575

736306582

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

736306609

736306609

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

736306654

736306654

2016. 10. 27.
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Csekktömb – Első díjas

736306685

736306702

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

755698224

755698224

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698231

755698231

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698248

755698248

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698255

755698262

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698279

755698286

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698293

755698293

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698303

755698303

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698310

755698310

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698327

755698327

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698334

755698334

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698341

755698341

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698358

755698396

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698406

755698406

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698413

755698413

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698420

755698420

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698437

755698437

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698444

755698451

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698468

755698468

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698475

755698475

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698482

755698482

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698499

755698499

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

755698509

755698509

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

756946960

756947208

2016. 11. 08.

Csekktömb – Első díjas

763066864

763066864

2016. 10. 06.

Csekktömb – Első díjas

763148092

763148119

2016. 10. 18.

Csekktömb – Első díjas

763410311

763410603

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

763815314

763815314

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

763815321

763815321

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

763815338

763815352

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

763815369

763815376

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

763818623

763818623

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

763818678

763818685

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

765874344

765874344

2016. 10. 28.

Csekktömb – Első díjas

765993719

765993719

2016. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

766873418

766873418

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

766873425

766873425

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

766873432

766873432

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

766873449

766873456

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

766873463

766873463

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

767098841

767098841

2016. 10. 27.

Csekktömb – Első díjas

767165312

767165604

2016. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas

767303114

767303138

2016. 10. 13.

Csekktömb – Első díjas

767303145

767303406

2016. 10. 13.
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Csekktömb – Első díjas

768169216

768169216

2016. 11. 17.

Csekktömb – Első díjas

768208586

768208586

2016. 12. 01.

Csekktömb – Első díjas

362911930

362911930

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362911954

362911954

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362914816

362914816

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362914847

362914847

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362914885

362914885

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362915068

362915068

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362915996

362915996

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362916344

362916344

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362916492

362916492

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362916791

362916894

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362918717

362918717

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362918793

362918803

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362918858

362918858

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362918944

362918999

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923508

362923515

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923584

362923584

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923704

362923711

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923797

362923797

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923924

362923924

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362923993

362923993

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924011

362924011

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924035

362924042

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924066

362924121

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924327

362924327

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924406

362924468

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924695

362924729

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924750

362924750

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362924839

362924846

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362925005

362925218

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362925249

362925256

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362925603

362925603

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

362925782

362925782

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364302589

364302589

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364305544

364305544

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364306208

364306208

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364308482

364308482

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364309579

364309586

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364310579

364310579

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364310593

364310593

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

364310665

364310706

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371484647

371484908

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371485844

371485851

2016. 10. 04.
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Csekktömb – Első díjas

371487176

371487176

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371487248

371487248

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371487262

371487262

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371494529

371494804

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371496370

371496370

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371496545

371496545

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498114

371498406

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498420

371498420

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498530

371498705

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498736

371498736

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498808

371498808

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371498822

371498846

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371499971

371499971

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371500088

371500088

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371501247

371501247

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371501405

371501405

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371502822

371502822

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371502846

371502846

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371502891

371502891

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371716104

371716104

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371716317

371716324

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371716355

371716355

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371716609

371716609

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371717758

371717758

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371717820

371717820

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371717844

371717851

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371717882

371718003

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371718137

371718137

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371718199

371718199

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371718278

371718278

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371718292

371718302

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

371719932

371720004

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

382819335

382819603

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

382822100

382822100

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

382822533

382822533

2016. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

382822595

382822595

2016. 09. 06.

Csekktömb – Első díjas

746212718

746213001

2016. 11. 08.

Csekktömb – Első díjas

746225301

746225301

2016. 11. 08.

Csekktömb – Első díjas

903454715

903454739

2010. 11. 17.

FPÉ Aranyszárny egysz.díjas (G60E) aj.cs. 2014

23227

23230

2016. 10. 24.

FPÉ Aranyszárny egysz.díjas (G60E) aj.cs. 2014

23312

23312

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

26729

26729

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

26906

26906

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27017

27018

2016. 10. 24.
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G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27020

27020

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27042

27042

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27045

27045

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27060

27061

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27075

27075

2016. 10. 24.

G75 2014 FPÉ Aranyszárny CLaVis

27081

27085

2016. 10. 24.

Nyugtatömb

85441

85470

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

86371

86400

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

86491

86492

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

86499

86520

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

604901

604925

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

605976

606000

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

630901

630925

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

636551

636575

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

684376

684400

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

727976

728000

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

918001

918025

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

991501

991550

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1015501

1015501

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1128376

1128400

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1327801

1327825

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1341226

1341250

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1342226

1342250

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1344826

1344850

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1365451

1365475

2016. 11. 22.

Nyugtatömb

1367976

1368000

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1383151

1383175

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1468676

1468700

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

1512601

1512675

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1543276

1543300

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1544201

1544225

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1585026

1585050

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1595751

1595800

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1606076

1606125

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

1607001

1607165

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1607179

1607250

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1607276

1607350

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1622051

1622075

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

1622251

1622275

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

1635351

1635375

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1711201

1711225

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1721351

1721375

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1765626

1765650

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1768901

1768925

2016. 11. 22.
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Nyugtatömb

1772426

1772450

2016. 11. 14.

Nyugtatömb

1772951

1772975

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1789326

1789350

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1794176

1794200

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1806751

1806775

2016. 11. 22.

Nyugtatömb

1809301

1809325

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1809376

1809400

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1809426

1809450

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1809476

1809500

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1823151

1823175

2016. 11. 22.

Nyugtatömb

1832876

1832925

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1840001

1840025

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1841076

1841100

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1882626

1882650

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1885601

1885625

2016. 11. 22.

Nyugtatömb

1901526

1901550

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1901601

1901675

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

1901751

1901775

2016. 11. 22.

Nyugtatömb

1929351

1929375

2016. 11. 11.

Nyugtatömb

2001176

2001200

2016. 11. 10.

Nyugtatömb

1027545

1027545

2016. 10. 27.

Nyugtatömb

1296401

1296425

2016. 10. 27.

Nyugtatömb

1673601

1673623

2016. 10. 26.

Nyugtatömb

1673624

1673625

2016. 10. 26.

Nyugtatömb

75784771

75784795

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

75792996

75792996

2016. 10. 13.

Nyugtatömb

75792998

75792998

2016. 10. 13.

Nyugtatömb

75793001

75793020

2016. 10. 13.

Nyugtatömb

75797471

75797495

2016. 11. 15.

Nyugtatömb

75843396

75843397

2016. 10. 13.

Nyugtatömb

75843398

75843401

2016. 10. 13.

Nyugtatömb

84751

84780

2016. 10. 06.

Nyugtatömb

84811

84870

2016. 10. 06.

Nyugtatömb

84901

84960

2016. 10. 06.

Nyugtatömb

86641

86670

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50004605530

50004605530

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50006394463

50006394463

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50008819058

50008819065

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50009580360

50009580360

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010268222

50010268222

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010270474

50010270474

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010294878

50010294878

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010337520

50010337520

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010445201

50010445201

2016. 11. 10.
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Szig.e. ajánlatsz.

50010450418

50010450418

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010489452

50010489452

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50010642374

50010642374

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50010825988

50010825988

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50010951919

50010951919

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010951933

50010951940

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010952013

50010952020

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50010985192

50010985192

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50011666843

50011666843

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50011919392

50011919392

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50012245203

50012245203

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50012690249

50012690249

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50012865887

50012865887

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50012909437

50012909437

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013009011

50013009011

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013009035

50013009042

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013126312

50013126312

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013191743

50013191743

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013223189

50013223189

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013460997

50013460997

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013544141

50013544141

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013559028

50013559028

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013625237

50013625237

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013755547

50013755547

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013912920

50013912920

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014055455

50014055455

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014095097

50014095097

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014358019

50014358019

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014436827

50014436827

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014529361

50014529361

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014562188

50014562188

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014692704

50014692704

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015793808

50015793808

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016042765

50016042765

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016244613

50016244613

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016442529

50016442529

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016530776

50016530776

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016979061

50016979061

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017050507

50017050514

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017050552

50017050569

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017390126

50017390126

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017392788

50017392788

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017647985

50017647985

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017758690

50017758690

2016. 11. 10.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017758717

50017758717

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017758748

50017758786

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017995769

50017995769

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50018052423

50018052430

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50018052708

50018052708

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50008890831

50008890831

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50011889051

50011889051

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50011893009

50011893009

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50012968997

50012968997

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50013033366

50013033366

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013243754

50013243754

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50013625770

50013625770

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50013957921

50013957921

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50013993480

50013993480

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50014414171

50014414171

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014807678

50014807678

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014843986

50014843986

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015001239

50015001239

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015139107

50015139107

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015276743

50015276743

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015312285

50015312285

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015621019

50015621019

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015694053

50015694053

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015722323

50015722323

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015722749

50015722749

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015725663

50015725663

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015756726

50015756726

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015812895

50015812895

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015813779

50015813779

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015848850

50015848850

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015848874

50015848874

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015911114

50015911114

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015941458

50015941458

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015974238

50015974238

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016031040

50016031040

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016042521

50016042521

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016129943

50016129943

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016143361

50016143378

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016147705

50016147712

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016185259

50016185259

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50016194594

50016194594

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016237215

50016237215

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016246574

50016246574

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016249522

50016249539

2016. 10. 11.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016249694

50016249694

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016269269

50016269269

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016406668

50016406668

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016429920

50016429937

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016505547

50016505547

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016530288

50016530288

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016552415

50016552415

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016556598

50016556598

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016608327

50016608327

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016614054

50016614054

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016643452

50016643452

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016655635

50016655635

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016692504

50016692504

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016698311

50016698311

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016698335

50016698335

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016721813

50016721813

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016960465

50016960465

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017019971

50017019971

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017020012

50017020012

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017021398

50017021398

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017063671

50017063688

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017108497

50017108497

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017111839

50017111846

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017113707

50017113707

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017140622

50017140622

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017182785

50017182785

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017203963

50017203963

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017333558

50017333558

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017406135

50017406135

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017458929

50017458929

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017499957

50017499957

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50000184060

50000184060

2016. 11. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50000412523

50000412523

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50003000657

50003000657

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50004378889

50004378889

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50004379055

50004379055

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50005466981

50005466981

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50007973359

50007973359

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50008760679

50008760679

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50009041274

50009041274

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50009271945

50009271945

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50009353788

50009353788

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50009403058

50009403058

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50009439336

50009439336

2016. 10. 13.
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Szig.e. ajánlatsz.

50009560465

50009560465

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50009576082

50009576082

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50009616731

50009616731

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50009633372

50009633372

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50009643632

50009643632

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50010112956

50010112956

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50010206381

50010206381

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010235019

50010235019

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010243322

50010243322

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50010286266

50010286266

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50010333595

50010333595

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50010339168

50010339168

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010362979

50010362979

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010379607

50010379607

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010416951

50010416951

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010417725

50010417725

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010419686

50010419686

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010420026

50010420026

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010420435

50010420435

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010420947

50010420947

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010421182

50010421182

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010426723

50010426723

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010439622

50010439622

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010446831

50010446831

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010492454

50010492454

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010503279

50010503279

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010511537

50010511537

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010511788

50010511788

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010562076

50010562076

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50010595791

50010595791

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010599805

50010599805

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010615576

50010615576

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010616986

50010616986

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010617004

50010617004

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010625276

50010625276

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010641500

50010641500

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50010685593

50010685593

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50010700067

50010700067

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010741284

50010741284

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010748157

50010748157

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010752349

50010752349

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50010765815

50010765815

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010827935

50010827935

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50010863418

50010863418

2016. 11. 29.
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Szig.e. ajánlatsz.

50010914435

50010914435

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50010945378

50010945378

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010957049

50010957049

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010957513

50010957513

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010957582

50010957582

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50010963587

50010963587

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011006177

50011006177

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011017108

50011017108

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011032943

50011032943

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011047514

50011047514

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011048467

50011048467

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011055164

50011055195

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50011084421

50011084421

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011098527

50011098527

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011102022

50011102022

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50011150623

50011150623

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011152230

50011152230

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011158913

50011158913

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50011191792

50011191792

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011209954

50011209954

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011255254

50011255254

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011258147

50011258147

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011284353

50011284353

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011314649

50011314649

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50011317044

50011317044

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011319156

50011319156

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011382372

50011382372

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011436794

50011436794

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011478613

50011478613

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011506811

50011506811

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011605862

50011605862

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011668247

50011668247

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50011672439

50011672439

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011672958

50011672958

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011697676

50011697676

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50011739190

50011739190

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50011758159

50011758159

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011785555

50011785555

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011795327

50011795327

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011823116

50011823116

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50011836118

50011836118

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50011851764

50011851764

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011895458

50011895458

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011920639

50011920639

2016. 10. 26.
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Szig.e. ajánlatsz.

50011925775

50011925775

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011949904

50011949904

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011962840

50011962840

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50011967285

50011967285

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50011985717

50011985717

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50011998685

50011998685

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50011998702

50011998719

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50012049540

50012049540

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012078883

50012078883

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012079633

50012079633

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012083076

50012083076

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012085700

50012085700

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50012116310

50012116310

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50012119777

50012119777

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012125545

50012125545

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012145024

50012145024

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012215732

50012215732

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012216836

50012216836

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012217112

50012217112

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012234076

50012234076

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012256014

50012256014

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012272070

50012272070

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50012310284

50012310284

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012329763

50012329763

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012338565

50012338565

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50012346139

50012346139

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012369817

50012369817

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012390499

50012390499

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50012390516

50012390516

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50012421793

50012421793

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50012453929

50012453929

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012454834

50012454834

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50012498133

50012498157

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50012531359

50012531359

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50012534541

50012534541

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50012538411

50012538411

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012538734

50012538734

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012538820

50012538820

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012551704

50012551704

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50012552028

50012552028

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012569938

50012569945

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50012570172

50012570172

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50012596554

50012596554

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50012613192

50012613192

2016. 11. 30.

12. szám
Nyomtatvány típus név

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2917

Sorszámtól

Sorszámig

Elveszettre állítás napja

Szig.e. ajánlatsz.

50012613556

50012613556

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50012660534

50012660534

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50012676735

50012676735

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50012691594

50012691594

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012752558

50012752565

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50012785675

50012785675

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50012820628

50012820628

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50012858111

50012858111

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50012866321

50012866321

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50012888228

50012888228

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012888448

50012888448

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889009

50012889009

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889391

50012889391

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889566

50012889566

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889652

50012889652

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889731

50012889731

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012889810

50012889810

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012905835

50012905835

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012920326

50012920326

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012931326

50012931326

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012946203

50012946203

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50012965530

50012965530

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50012972419

50012972419

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50012975412

50012975412

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50012998860

50012998860

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013023154

50013023154

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013027880

50013027880

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50013036235

50013036235

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50013037638

50013037638

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50013047156

50013047156

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013057784

50013057801

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50013080863

50013080863

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013097395

50013097395

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50013097481

50013097481

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50013098224

50013098224

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50013111026

50013111026

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013117589

50013117589

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50013143788

50013143805

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50013174346

50013174346

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50013183485

50013183485

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50013185054

50013185054

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013219179

50013219179

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50013253973

50013253973

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50013253997

50013253997

2016. 11. 03.
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Szig.e. ajánlatsz.

50013290062

50013290062

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50013292291

50013292291

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50013326268

50013326268

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013432208

50013432208

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013432624

50013432624

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013481408

50013481408

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013485615

50013485615

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013496914

50013496914

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013506460

50013506460

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013527263

50013527263

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50013535765

50013535765

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013538270

50013538270

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50013556331

50013556348

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013556489

50013556489

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013567616

50013567616

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013591569

50013591569

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013616583

50013616583

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50013624724

50013624724

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013647000

50013647000

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013647275

50013647275

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013669471

50013669471

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013687381

50013687381

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50013696145

50013696145

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013696248

50013696248

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50013709371

50013709371

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50013759156

50013759156

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50013784969

50013784969

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013790483

50013790483

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50013800245

50013800245

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50013814781

50013814781

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50013820212

50013820229

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50013878899

50013878899

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013916034

50013916034

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50013950900

50013950900

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50013957543

50013957543

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50013963823

50013963823

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50013964257

50013964264

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50013969159

50013969159

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50013975240

50013975240

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50014003441

50014003441

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50014024608

50014024608

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014042848

50014042848

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50014112525

50014112525

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50014113708

50014113708

2016. 11. 29.

12. szám
Nyomtatvány típus név

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2919

Sorszámtól

Sorszámig

Elveszettre állítás napja

Szig.e. ajánlatsz.

50014136297

50014136297

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50014148353

50014148353

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014149158

50014149158

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014161969

50014161969

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014162324

50014162324

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014192204

50014192204

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014192242

50014192242

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014221544

50014221544

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014265221

50014265221

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50014275866

50014275866

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014277215

50014277215

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50014279451

50014279451

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014281397

50014281397

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014285645

50014285645

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014292854

50014292854

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014299514

50014299514

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014330082

50014330082

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014341666

50014341666

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014347480

50014347480

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50014358789

50014358789

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014380324

50014380324

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014387998

50014387998

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50014415983

50014415983

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014423289

50014423289

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50014425315

50014425315

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014427049

50014427049

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014427434

50014427434

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014469298

50014469298

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50014482433

50014482433

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014483049

50014483049

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014483063

50014483063

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014496979

50014496979

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014501743

50014501743

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50014520070

50014520070

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014539731

50014539731

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50014576617

50014576617

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014580610

50014580610

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50014588405

50014588405

2016. 11. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50014588481

50014588481

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50014595418

50014595418

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014596402

50014596402

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014602480

50014602480

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50014646497

50014646497

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50014658553

50014658553

2016. 11. 29.
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Szig.e. ajánlatsz.

50014659406

50014659406

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014667001

50014667018

2016. 11. 23.

Szig.e. ajánlatsz.

50014674887

50014674887

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014675194

50014675194

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014683043

50014683043

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014690915

50014690915

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50014697314

50014697314

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50014698607

50014698607

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50014713621

50014713621

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50014724834

50014724834

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014759496

50014759496

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014759898

50014759898

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50014769495

50014769495

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014806897

50014806897

2016. 10. 05.

Szig.e. ajánlatsz.

50014830977

50014830977

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014832333

50014832333

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014852489

50014852489

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50014864473

50014864473

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50014879006

50014879006

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50014887388

50014887388

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50014898663

50014898663

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014898917

50014898917

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014911173

50014911173

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50014921323

50014921323

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50014972666

50014972666

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50014985565

50014985565

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50014988661

50014988661

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015000245

50015000245

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015020511

50015020511

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015024247

50015024247

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015026861

50015026861

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015033386

50015033386

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015033393

50015033393

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015035807

50015035807

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015052833

50015052833

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015056882

50015056882

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015061697

50015061697

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015075463

50015075463

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015094642

50015094642

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015097229

50015097236

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50015118249

50015118249

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015124141

50015124141

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015125568

50015125568

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015128028

50015128028

2016. 11. 17.
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Szig.e. ajánlatsz.

50015146543

50015146543

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50015147362

50015147362

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015153635

50015153635

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015153666

50015153666

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015160387

50015160387

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015188572

50015188572

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015192685

50015192685

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50015207693

50015207693

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015208838

50015208838

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50015227309

50015227309

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50015233799

50015233799

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50015238244

50015238244

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015239568

50015239568

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015249646

50015249646

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015261316

50015261316

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015270204

50015270204

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015276932

50015276932

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015282353

50015282353

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50015285727

50015285727

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50015287413

50015287413

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015289594

50015289594

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015289934

50015289934

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015306455

50015306455

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50015334821

50015334821

2016. 11. 22.

Szig.e. ajánlatsz.

50015334845

50015334845

2016. 11. 22.

Szig.e. ajánlatsz.

50015342897

50015342897

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015349227

50015349227

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015358294

50015358294

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50015364433

50015364433

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015365087

50015365087

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015372643

50015372643

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015382305

50015382305

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015385793

50015385793

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50015398063

50015398063

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015419801

50015419801

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50015420375

50015420375

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50015436978

50015436978

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015457850

50015457850

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015463453

50015463460

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015463484

50015463484

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015501629

50015501629

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015503968

50015503968

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015511903

50015511903

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50015512650

50015512650

2016. 11. 29.
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Szig.e. ajánlatsz.

50015515581

50015515581

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015516283

50015516283

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50015520028

50015520028

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50015521328

50015521328

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50015525669

50015525669

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015528820

50015528820

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015540428

50015540428

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015553561

50015553561

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015566491

50015566491

2016. 11. 23.

Szig.e. ajánlatsz.

50015574766

50015574773

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015621961

50015621961

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50015632026

50015632026

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50015641127

50015641127

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015650613

50015650613

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015662841

50015662841

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015667365

50015667365

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015674543

50015674543

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015681752

50015681769

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50015727634

50015727634

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015732470

50015732470

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50015753651

50015753651

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50015764228

50015764228

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015767692

50015767692

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015770869

50015770869

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015784185

50015784185

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50015789496

50015789496

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015792948

50015792955

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015793152

50015793169

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015803828

50015803828

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015804427

50015804427

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50015814024

50015814024

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50015818107

50015818114

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015827181

50015827181

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50015827631

50015827631

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50015839986

50015839986

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015848977

50015848977

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50015849026

50015849026

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50015849662

50015849662

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015881684

50015881684

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50015889754

50015889754

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015901957

50015901957

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50015912153

50015912153

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015921560

50015921560

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50015932498

50015932498

2016. 11. 11.
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Szig.e. ajánlatsz.

50015932522

50015932522

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50015958409

50015958409

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015966372

50015966372

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50015970825

50015970849

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50015973220

50015973220

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015974874

50015974874

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50015978737

50015978737

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50015993761

50015993761

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016008875

50016008875

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016022839

50016022839

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016026345

50016026345

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016035972

50016035989

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50016037493

50016037493

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016042507

50016042507

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016054089

50016054089

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50016054106

50016054106

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50016055451

50016055451

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016059352

50016059352

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016070038

50016070038

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016073440

50016073440

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016076072

50016076072

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016086435

50016086435

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016110103

50016110103

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016119346

50016119346

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016139368

50016139368

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016142731

50016142731

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016146807

50016146807

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50016161501

50016161501

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016175085

50016175085

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016183422

50016183422

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016186542

50016186542

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016190648

50016190648

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016193469

50016193469

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016194800

50016194800

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016197690

50016197690

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50016200668

50016200668

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50016201731

50016201731

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016217406

50016217406

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016222967

50016222967

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016227508

50016227508

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016242714

50016242714

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016242893

50016242893

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016268921

50016268921

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016274737

50016274737

2016. 10. 14.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016281283

50016281283

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016282624

50016282631

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016283151

50016283151

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016283591

50016283591

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016285115

50016285115

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016295839

50016295839

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016300689

50016300689

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016309365

50016309365

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016315676

50016315676

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016315786

50016315786

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016316378

50016316378

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016319962

50016319962

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016323752

50016323752

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016330442

50016330442

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016332633

50016332633

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016332657

50016332657

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016337078

50016337078

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016338598

50016338598

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016342735

50016342742

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016343949

50016343949

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016350275

50016350275

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016356910

50016356910

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016357045

50016357045

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016357076

50016357076

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016357090

50016357090

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016365406

50016365406

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016368076

50016368083

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016372206

50016372206

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016374662

50016374662

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016378484

50016378484

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016389769

50016389769

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016391272

50016391272

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016404972

50016404972

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016421441

50016421441

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016421496

50016421496

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016430638

50016430638

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016436256

50016436256

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016439390

50016439390

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016448738

50016448745

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016451352

50016451352

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016458108

50016458108

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016459477

50016459477

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50016459501

50016459501

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016463449

50016463449

2016. 11. 29.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016465269

50016465269

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016467182

50016467182

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016481359

50016481359

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016482116

50016482116

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016483849

50016483849

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016483856

50016483856

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016505901

50016505901

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016508997

50016508997

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016519485

50016519485

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016530178

50016530185

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016530721

50016530738

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016534323

50016534323

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016534615

50016534615

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016534866

50016534866

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016535111

50016535111

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016535616

50016535623

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016535867

50016535867

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016536112

50016536112

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016536899

50016536899

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016537821

50016537821

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016550145

50016550145

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016550176

50016550183

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016550200

50016550200

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016552288

50016552288

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016552329

50016552329

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016552910

50016552910

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50016553478

50016553478

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016553571

50016553571

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016553784

50016553784

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016553863

50016553863

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50016554486

50016554486

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016559742

50016559742

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016563192

50016563192

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016568764

50016568764

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016574240

50016574240

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016583114

50016583121

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016585745

50016585745

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016588920

50016588920

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016590048

50016590048

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016591771

50016591771

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016595139

50016595139

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016613345

50016613345

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50016613486

50016613486

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016614360

50016614360

2016. 11. 09.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016621201

50016621201

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016636645

50016636645

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016644439

50016644439

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016649881

50016649881

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016649977

50016649977

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016651033

50016651033

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016651253

50016651253

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016652230

50016652230

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016653970

50016653970

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016665012

50016665012

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016665861

50016665861

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016667272

50016667272

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016667849

50016667849

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016675664

50016675664

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016679558

50016679558

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016682392

50016682392

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016684923

50016684923

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016688996

50016688996

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016689007

50016689007

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016689021

50016689021

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016689382

50016689382

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50016697743

50016697743

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016699154

50016699154

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016703501

50016703501

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016703570

50016703570

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016706054

50016706054

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016715681

50016715681

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016716888

50016716888

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016721655

50016721655

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016726605

50016726605

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016727785

50016727785

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016730103

50016730103

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50016738565

50016738565

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016740913

50016740913

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016744625

50016744625

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016747752

50016747752

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016748014

50016748014

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016748100

50016748100

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016753881

50016753881

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50016753953

50016753953

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016754291

50016754301

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016763677

50016763677

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016766508

50016766508

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016769934

50016769934

2016. 11. 29.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016770068

50016770075

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016774488

50016774495

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016774536

50016774536

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016779641

50016779641

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016779665

50016779689

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016781659

50016781659

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016785639

50016785646

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016786025

50016786032

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016791067

50016791067

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50016795580

50016795580

2016. 11. 22.

Szig.e. ajánlatsz.

50016795834

50016795834

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016801214

50016801221

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016803766

50016803766

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016817776

50016817776

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016817862

50016817862

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50016817893

50016817893

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016822770

50016822787

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016836962

50016836962

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016837279

50016837279

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016841090

50016841090

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016843047

50016843047

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016843078

50016843078

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016851068

50016851068

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016854762

50016854762

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016856812

50016856812

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016862927

50016862927

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016867324

50016867324

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016867427

50016867427

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016875015

50016875015

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50016875819

50016875819

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016875912

50016875929

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50016875981

50016875981

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016877316

50016877316

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016886541

50016886541

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016891772

50016891772

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016897424

50016897424

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016898205

50016898205

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016898645

50016898645

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016900186

50016900186

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016900234

50016900234

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016900296

50016900296

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50016906326

50016906326

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016907365

50016907365

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50016913119

50016913119

2016. 10. 27.
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Szig.e. ajánlatsz.

50016914615

50016914615

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50016917632

50016917649

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016917663

50016917663

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016917704

50016917704

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016917728

50016917728

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50016936402

50016936402

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50016945400

50016945400

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016961129

50016961136

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50016972583

50016972583

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016972686

50016972686

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50016975672

50016975672

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50016976587

50016976587

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50016979748

50016979748

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016981062

50016981062

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016983136

50016983136

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50016991205

50016991205

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50016994208

50016994208

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016994758

50016994758

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50016996468

50016996468

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50016996695

50016996695

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017009752

50017009752

2016. 11. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50017016428

50017016428

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017016521

50017016521

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017017742

50017017742

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017022605

50017022605

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017026599

50017026599

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017031342

50017031342

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017035463

50017035463

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017036574

50017036574

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017040357

50017040357

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017042270

50017042270

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017043642

50017043642

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017043714

50017043714

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017050703

50017050703

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017060764

50017060764

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017060984

50017060984

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017062223

50017062223

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017062728

50017062728

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017065453

50017065453

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017070725

50017070725

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017071197

50017071197

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017072909

50017072909

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017074736

50017074736

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017076563

50017076563

2016. 10. 18.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017076570

50017076587

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017082379

50017082379

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017082678

50017082678

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017091810

50017091810

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017101713

50017101713

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017104747

50017104747

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017108662

50017108662

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017109292

50017109292

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017109450

50017109450

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017112579

50017112579

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017126046

50017126046

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017126709

50017126709

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017133183

50017133183

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017134809

50017134809

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017134885

50017134885

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017135257

50017135257

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017136344

50017136344

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017142071

50017142071

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017145160

50017145177

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017145775

50017145775

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017149535

50017149535

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017150023

50017150023

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017152025

50017152025

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017157477

50017157477

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017158162

50017158162

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017158629

50017158629

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017159400

50017159400

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017159455

50017159455

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017159709

50017159709

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017162945

50017162945

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017164095

50017164095

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017168233

50017168233

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017168745

50017168745

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017178823

50017178823

2016. 11. 02.

Szig.e. ajánlatsz.

50017181409

50017181409

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017184017

50017184017

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017184062

50017184062

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017185207

50017185214

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017185269

50017185276

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017188561

50017188561

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017188695

50017188695

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017188808

50017188808

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017190294

50017190294

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017190548

50017190548

2016. 11. 09.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017190809

50017190809

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017194418

50017194418

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017202584

50017202584

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017204562

50017204562

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017206234

50017206234

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017214736

50017214736

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017216020

50017216020

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017219047

50017219047

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017219470

50017219470

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017228337

50017228344

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017228856

50017228856

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017235333

50017235333

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017235876

50017235883

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017238783

50017238783

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50017238824

50017238824

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017239533

50017239533

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017240100

50017240100

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017243897

50017243897

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017245435

50017245435

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017246388

50017246388

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017247279

50017247279

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017249879

50017249879

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017250006

50017250006

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017251698

50017251698

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017251894

50017251894

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017252761

50017252778

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017267033

50017267033

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017268852

50017268852

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017270987

50017270987

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017274792

50017274792

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017275621

50017275621

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017275834

50017275841

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017279797

50017279797

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017283185

50017283185

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017296857

50017296857

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017298141

50017298141

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017299427

50017299427

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017306963

50017306963

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017311424

50017311424

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017314915

50017314915

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017314939

50017314939

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017323243

50017323243

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017325104

50017325104

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017329737

50017329737

2016. 11. 29.
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Elveszettre állítás napja

Szig.e. ajánlatsz.

50017338474

50017338474

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017340956

50017340956

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017341191

50017341191

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017342202

50017342202

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017349106

50017349106

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017352988

50017352988

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017367542

50017367542

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017379615

50017379615

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017389157

50017389157

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017391488

50017391488

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017398492

50017398492

2016. 11. 22.

Szig.e. ajánlatsz.

50017398997

50017398997

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017400816

50017400816

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017400830

50017400830

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50017407143

50017407143

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017408759

50017408759

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017412439

50017412439

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017413966

50017413966

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017414589

50017414596

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017414606

50017414606

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017429002

50017429002

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017429741

50017429758

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017432303

50017432303

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017441961

50017441961

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017449550

50017449550

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017449574

50017449574

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017451544

50017451544

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017451616

50017451616

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017453285

50017453292

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017455476

50017455476

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017463806

50017463806

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017471384

50017471384

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017473180

50017473180

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017473238

50017473238

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017473290

50017473290

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017473795

50017473795

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017475553

50017475553

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017475591

50017475591

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50017476121

50017476138

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017476561

50017476561

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017478518

50017478518

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017487925

50017487925

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017487970

50017487970

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017501151

50017501151

2016. 10. 28.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017503720

50017503720

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017503737

50017503737

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017503816

50017503816

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017504219

50017504226

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017504642

50017504659

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017504790

50017504790

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017509317

50017509317

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017509324

50017509324

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017510173

50017510173

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017513695

50017513695

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50017515721

50017515721

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017516296

50017516296

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017516863

50017516863

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017519976

50017519976

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017519983

50017519983

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017520505

50017520505

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017525232

50017525232

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017525304

50017525304

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017528125

50017528125

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017530827

50017530827

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017533851

50017533851

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017534560

50017534560

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017535822

50017535822

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017536311

50017536311

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017539008

50017539008

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017542897

50017542907

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017545144

50017545144

2016. 11. 02.

Szig.e. ajánlatsz.

50017546059

50017546059

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017547562

50017547562

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017549423

50017549423

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017556845

50017556845

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017560271

50017560271

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017562125

50017562125

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017562132

50017562132

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017562431

50017562431

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017567285

50017567285

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017571367

50017571367

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017572904

50017572904

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017573572

50017573572

2016. 10. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017577514

50017577514

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017582233

50017582233

2016. 10. 13.

Szig.e. ajánlatsz.

50017582855

50017582855

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017583791

50017583791

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017585391

50017585425

2016. 11. 09.

12. szám
Nyomtatvány típus név

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2933

Sorszámtól
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Szig.e. ajánlatsz.

50017585810

50017585810

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017589412

50017589412

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017590986

50017590986

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017594485

50017594485

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017594526

50017594526

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017598173

50017598173

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017602616

50017602616

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017602867

50017602867

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017603112

50017603112

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017603370

50017603370

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017604429

50017604429

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017605561

50017605561

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017609424

50017609424

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017609479

50017609479

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017610060

50017610060

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017613496

50017613506

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017615670

50017615670

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017619131

50017619131

2016. 10. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017619739

50017619739

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017626955

50017626962

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017627774

50017627774

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017628555

50017628555

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017630123

50017630130

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017630367

50017630367

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017632929

50017632929

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017634017

50017634017

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017634866

50017634866

2016. 11. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50017639270

50017639270

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017642674

50017642674

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017644810

50017644810

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017648515

50017648515

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017655023

50017655023

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017656598

50017656608

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017657403

50017657403

2016. 10. 05.

Szig.e. ajánlatsz.

50017660151

50017660151

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017663910

50017663910

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017664296

50017664306

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017667608

50017667608

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017669253

50017669253

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017671924

50017671924

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017672444

50017672451

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017676390

50017676390

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017678921

50017678921

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017681466

50017681466

2016. 10. 18.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017683152

50017683152

2016. 10. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017683303

50017683310

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017685123

50017685147

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017685192

50017685202

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017687228

50017687228

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017687479

50017687479

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017688573

50017688597

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017689990

50017689990

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017690127

50017690127

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017691018

50017691018

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017691111

50017691111

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017692978

50017692978

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017693137

50017693137

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017695469

50017695469

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017696594

50017696594

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017718065

50017718065

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017718144

50017718144

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017718917

50017718917

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017720011

50017720011

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017720059

50017720059

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017720224

50017720224

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017720853

50017720853

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017721218

50017721218

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017722831

50017722831

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017725638

50017725638

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017727245

50017727252

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017728064

50017728071

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50017729845

50017729845

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50017731530

50017731530

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017731585

50017731585

2016. 10. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017731970

50017731970

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017739246

50017739246

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017740277

50017740291

2016. 10. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50017742176

50017742176

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017742224

50017742224

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017745258

50017745258

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017745753

50017745753

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017746008

50017746008

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017748725

50017748725

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017752175

50017752175

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017753602

50017753602

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017753925

50017753925

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017753963

50017753963

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017754342

50017754342

2016. 10. 26.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017754366

50017754366

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017756148

50017756148

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017757895

50017757895

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017758944

50017758944

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017759220

50017759220

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017762978

50017762978

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017773710

50017773710

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017773947

50017773978

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017783434

50017783434

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017783805

50017783805

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017785618

50017785618

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017788374

50017788374

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017788752

50017788752

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017788783

50017788783

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017790344

50017790344

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017792315

50017792315

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017794386

50017794386

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017794434

50017794434

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017799044

50017799044

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017802036

50017802036

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017802483

50017802483

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017805046

50017805046

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017805912

50017805912

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50017807835

50017807842

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50017813500

50017813500

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50017823310

50017823310

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50017823341

50017823341

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017823509

50017823509

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017825714

50017825714

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017825738

50017825738

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017827235

50017827235

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017827950

50017827950

2016. 11. 02.

Szig.e. ajánlatsz.

50017832026

50017832026

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017832260

50017832260

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017835548

50017835548

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017836941

50017836941

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017837526

50017837526

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017845145

50017845145

2016. 10. 26.

Szig.e. ajánlatsz.

50017847130

50017847130

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017848454

50017848454

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50017851322

50017851322

2016. 10. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017851827

50017851834

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017851865

50017851865

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017856750

50017856750

2016. 11. 17.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017858075

50017858075

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017858491

50017858491

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50017878231

50017878231

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017878279

50017878279

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017882928

50017882928

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017883424

50017883424

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017884793

50017884793

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017884858

50017884858

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017885464

50017885464

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017886032

50017886032

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017887844

50017887844

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017889327

50017889327

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017889640

50017889640

2016. 10. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017890970

50017890970

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017894280

50017894280

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017895229

50017895229

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017897829

50017897829

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017897946

50017897946

2016. 11. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50017902851

50017902851

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50017910308

50017910308

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017914890

50017914890

2016. 10. 19.

Szig.e. ajánlatsz.

50017924112

50017924112

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017924143

50017924150

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017924174

50017924174

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017924459

50017924459

2016. 11. 23.

Szig.e. ajánlatsz.

50017924538

50017924538

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50017925515

50017925515

2016. 11. 15.

Szig.e. ajánlatsz.

50017928446

50017928446

2016. 10. 27.

Szig.e. ajánlatsz.

50017934740

50017934740

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017935466

50017935466

2016. 10. 20.

Szig.e. ajánlatsz.

50017937279

50017937279

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017950270

50017950270

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017950548

50017950548

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017950799

50017950799

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017951044

50017951044

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017951312

50017951312

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017951570

50017951570

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017953194

50017953194

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017955691

50017955701

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017959839

50017959846

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017959925

50017959925

2016. 11. 07.

Szig.e. ajánlatsz.

50017959932

50017959932

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50017967032

50017967049

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017971839

50017971839

2016. 11. 30.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017973192

50017973192

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017973848

50017973848

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50017980480

50017980480

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50017983438

50017983438

2016. 11. 16.

Szig.e. ajánlatsz.

50017985832

50017985849

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017989843

50017989843

2016. 11. 02.

Szig.e. ajánlatsz.

50017991727

50017991758

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017994483

50017994490

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017996083

50017996090

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50017996409

50017996409

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50017997723

50017997723

2016. 11. 09.

Szig.e. ajánlatsz.

50017997826

50017997857

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018008699

50018008699

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018016108

50018016108

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018021982

50018021982

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018023032

50018023032

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018036735

50018036735

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018036797

50018036797

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018036821

50018036821

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018042864

50018042864

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018043102

50018043102

2016. 11. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50018044048

50018044048

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018050926

50018050926

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018052447

50018052447

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018052722

50018052739

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018056434

50018056434

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018062855

50018062855

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018063100

50018063100

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018063674

50018063674

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018063739

50018063746

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018067599

50018067599

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018079222

50018079222

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018079325

50018079325

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018079473

50018079473

2016. 11. 22.

Szig.e. ajánlatsz.

50018081797

50018081797

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50018095556

50018095563

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50018095745

50018095745

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018106254

50018106254

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018108036

50018108043

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50018113982

50018113982

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018114000

50018114000

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018132257

50018132257

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018132288

50018132288

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018132525

50018132525

2016. 11. 17.
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Szig.e. ajánlatsz.

50018132604

50018132635

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018132697

50018132697

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018133203

50018133203

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50018137001

50018137001

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50018137025

50018137025

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50018137180

50018137197

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50018137386

50018137393

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018138301

50018138301

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50018142885

50018142885

2016. 11. 08.

Szig.e. ajánlatsz.

50018145620

50018145620

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50018146078

50018146078

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50018146298

50018146298

2016. 11. 11.

Szig.e. ajánlatsz.

50018146566

50018146566

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50018156778

50018156785

2016. 11. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50018159290

50018159290

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018161057

50018161057

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018163956

50018163956

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018163994

50018163994

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018167486

50018167486

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50018167637

50018167637

2016. 11. 10.

Szig.e. ajánlatsz.

50018185310

50018185327

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018187329

50018187329

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018187408

50018187408

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018197225

50018197225

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018197249

50018197249

2016. 11. 21.

Szig.e. ajánlatsz.

50018198398

50018198398

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018198422

50018198422

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018211846

50018211853

2016. 11. 17.

Szig.e. ajánlatsz.

50018229087

50018229087

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50018230757

50018230757

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018238573

50018238573

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018238597

50018238597

2016. 11. 18.

Szig.e. ajánlatsz.

50018243900

50018243900

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018267177

50018267177

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018271596

50018271606

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018273347

50018273347

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50018273718

50018273718

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018284811

50018284811

2016. 11. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50018298797

50018298797

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018317739

50018317739

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018367507

50018367507

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50018367521

50018367521

2016. 11. 25.

Szig.e. ajánlatsz.

50018378095

50018378095

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018378363

50018378363

2016. 11. 28.
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Szig.e. ajánlatsz.

50018378404

50018378404

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018378576

50018378576

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018378590

50018378590

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018378734

50018378734

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018386841

50018386841

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018388599

50018388599

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018391182

50018391182

2016. 11. 30.

Szig.e. ajánlatsz.

50018405797

50018405797

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018405814

50018405814

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018410203

50018410203

2016. 11. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50018494230

50018494230

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50018531852

50018531852

2016. 11. 29.

Szig.e. ajánlatsz.

50001288590

50001288590

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50008757055

50008757055

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50009735955

50009735955

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50010614063

50010614063

2016. 10. 03.

Szig.e. ajánlatsz.

50010725888

50010725895

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50011072011

50011072011

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50011455124

50011455124

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50011645538

50011645538

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50011842663

50011842663

2016. 10. 24.

Szig.e. ajánlatsz.

50012275468

50012275482

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50012275516

50012275516

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50013196779

50013196779

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50013243084

50013243084

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50013767476

50013767476

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50013811874

50013811874

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015021536

50015021536

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50015071861

50015071861

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015476668

50015476668

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50015583221

50015583221

2016. 10. 28.

Szig.e. ajánlatsz.

50015826300

50015826300

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50015827765

50015827765

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016032807

50016032807

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016209502

50016209502

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016209746

50016209746

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016225252

50016225252

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016278717

50016278717

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016311414

50016311414

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016346935

50016346935

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016357698

50016357698

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016430676

50016430676

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016431127

50016431127

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50016955557

50016955557

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017074925

50017074925

2016. 10. 14.
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Szig.e. ajánlatsz.

50017075050

50017075050

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017075074

50017075074

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017075098

50017075098

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017075139

50017075139

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017244599

50017244599

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017245105

50017245105

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017268175

50017268175

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017381166

50017381166

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017483316

50017483323

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017590663

50017590663

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017628799

50017628799

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017698864

50017698864

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017699391

50017699391

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017740868

50017740868

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50017740978

50017740978

2016. 10. 14.

Szig.e. ajánlatsz.

50010517650

50010517650

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50010568890

50010568890

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50010568924

50010568924

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011021132

50011021132

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011021170

50011021187

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011021211

50011021211

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011021280

50011021280

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011184442

50011184442

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011209662

50011209662

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011289406

50011289406

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011319819

50011319826

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011319840

50011319840

2016. 10. 12.

Szig.e. ajánlatsz.

50011338500

50011338500

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011339343

50011339343

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011385708

50011385708

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011602838

50011602845

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50011944349

50011944356

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115096

50012115096

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115175

50012115175

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115216

50012115216

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115247

50012115247

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115285

50012115285

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115302

50012115302

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012115333

50012115333

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012447955

50012447955

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50012753061

50012753061

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50012753205

50012753212

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50012910619

50012910619

2016. 10. 04.

Szig.e. ajánlatsz.

50013351181

50013351181

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015699807

50015699807

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50015834723

50015834723

2016. 10. 06.
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Szig.e. ajánlatsz.

50015845895

50015845895

2016. 10. 06.

Szig.e. ajánlatsz.

50016184124

50016184124

2016. 10. 06.

7536224

7536224

2016. 10. 06.

Vonalkódos ajánlatszám

53643678903

53643678903

2016. 11. 11.

Vonalkódos ajánlatszám

53644882305

53644882305

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644904388

53644904388

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644917737

53644917737

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644917775

53644917775

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644917830

53644917830

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644917892

53644917892

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644918745

53644918745

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53643501841

53643501841

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644158350

53644158350

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644166436

53644166436

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644166584

53644166584

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644166618

53644166618

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644167080

53644167080

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644167107

53644167107

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644194840

53644194840

2016. 11. 07.

Vonalkódos ajánlatszám

53644285753

53644285760

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644291246

53644291246

2016. 10. 17.

Vonalkódos ajánlatszám

53644328807

53644328807

2016. 10. 26.

Vonalkódos ajánlatszám

53644368456

53644368456

2016. 11. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644377825

53644377825

2016. 11. 16.

Vonalkódos ajánlatszám

53644380267

53644380267

2016. 11. 03.

Vonalkódos ajánlatszám

53644406282

53644406282

2016. 10. 11.

Vonalkódos ajánlatszám

53644406677

53644406677

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644468611

53644468707

2016. 11. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644469784

53644469801

2016. 11. 10.

Vonalkódos ajánlatszám

53644471613

53644471613

2016. 11. 28.

Vonalkódos ajánlatszám

53644474575

53644474609

2016. 10. 26.

Vonalkódos ajánlatszám

53644493754

53644493754

2016. 11. 17.

Vonalkódos ajánlatszám

53644496032

53644496032

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644496379

53644496379

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644496393

53644496393

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644497978

53644498003

2016. 11. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644595588

53644595605

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644714833

53644714833

2016. 11. 07.

Vonalkódos ajánlatszám

53644738189

53644738189

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644738213

53644738220

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644738323

53644738330

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644738457

53644738471

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644738495

53644738495

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644795609

53644795609

2016. 10. 20.

Vonalkódos ajánlatszám

53644837556

53644837556

2016. 10. 14.

Vonalkódos ajánlatszám

53644848075

53644848109

2016. 10. 26.

Szimba nyugta

Elveszettre állítás napja
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Vonalkódos ajánlatszám

53644849313

53644849409

2016. 10. 20.

Vonalkódos ajánlatszám

53644883605

53644883605

2016. 10. 03.

Vonalkódos ajánlatszám

53644885810

53644885810

2016. 11. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644887489

53644887489

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53644903260

53644903260

2016. 11. 29.

Vonalkódos ajánlatszám

53644903291

53644903291

2016. 11. 29.

Vonalkódos ajánlatszám

53644956189

53644956189

2016. 10. 18.

Vonalkódos ajánlatszám

53644977528

53644977542

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53645036033

53645036033

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53645036064

53645036064

2016. 10. 15.

Vonalkódos ajánlatszám

53645306824

53645306824

2016. 11. 30.

Vonalkódos ajánlatszám

53645318911

53645318911

2016. 11. 09.

Vonalkódos ajánlatszám

53645318973

53645318973

2016. 11. 09.

Vonalkódos ajánlatszám

53643919217

53643919217

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643919255

53643919255

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643919286

53643919293

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643923045

53643923045

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643923124

53643923124

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643923186

53643923193

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643937110

53643937110

2016. 10. 14.

Vonalkódos ajánlatszám

53643937134

53643937141

2016. 10. 14.

Vonalkódos ajánlatszám

53643937165

53643937172

2016. 10. 14.

Vonalkódos ajánlatszám

53643938018

53643938018

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643938317

53643938403

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643938719

53643938719

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643938795

53643938795

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53643943919

53643944006

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644134231

53644134231

2016. 10. 05.

Vonalkódos ajánlatszám

53644294919

53644294926

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644294957

53644294957

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644295006

53644295006

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644295044

53644295068

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644298717

53644298803

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644412414

53644412421

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644412445

53644412445

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644412469

53644412500

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644430300

53644430300

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644432443

53644432450

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644432498

53644432508

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644436612

53644436650

2016. 10. 24.

Vonalkódos ajánlatszám

53644931564

53644931605

2016. 10. 24.
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A Kormány 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § E rendeletnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított rendelkezéseit azokra a hiteles
mérőeszközökre is alkalmazni kell, amelyeknek a hitelesítési hatálya a Mód. Kr2. hatálybalépése napján még nem járt
le.”
2. §		
Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 2. számú mellékletébe foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[Sorszám

1.

Megnevezés

A hitelesítés hatálya
(év)]

Vízmérők
a) bekötési és törzshálózati

8

b) mellékvízmérő elszámolásra

8

c) mellékvízmérő költségmegosztásra
d) telki vízmérő

korlátlan
8
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A nemzetgazdasági miniszter 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelete
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII.
törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 11. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló
2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a vízmérőkre, a gázmérőkre és számítóegységekre, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló
fogyasztásmérőkre, a hőfogyasztás-mérőkre, a víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus
mérésére szolgáló mérőrendszerekre, az automatikus mérlegekre, a viteldíjjelzőkre, az anyagi mértékekre, a kiterjedést
mérő műszerekre, valamint a kipufogógáz-elemző készülékekre (a továbbiakban együtt: mérőműszer) terjed ki.
(2) A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel,
az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra az (1) bekezdés
szerinti mérőműszer használható.

2. §		
Mérőműszert akkor lehet forgalomba hozni, illetve az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokhoz üzembe
helyezni, ha megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak.
3. §

(1) Ha az 1. melléklet műszerspecifikus szakaszai a részegységre vonatkozó alapvető követelményt állapítanak meg,
akkor e rendelet rendelkezései a részegységre is alkalmazandók.
(2) A részegység és a mérőműszer a megfelelőség megállapítása céljából egymástól függetlenül és külön is vizsgálható.

2. Értelmező rendelkezések
4. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
akkreditálás: az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk
10. pontjában meghatározott fogalom;
2.
CE-jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó jelzi, hogy a mérőműszer megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező
uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek;
3.
forgalmazás: egy mérőműszernek kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása
értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;
4.
forgalmazó: bármely, a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban,
aki vagy amely a mérőműszert forgalmazza;
5.
forgalomba hozatal: egy mérőműszer első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;
6.
forgalomból történő kivonás: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megakadályozza a mérőműszer
forgalmazását az ellátási láncban;
7.
gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;
8.
gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely mérőműszert gyárt, terveztet vagy gyártat, és
ezt a mérőműszert saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza vagy saját céljaira üzembe helyezi;
9.
harmonizált szabvány: 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 2. cikk (1) pont c) alpontjában meghatározott
harmonizált szabvány;
10.
importőr: az Európai Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik
országból származó mérőműszert hoz forgalomba az uniós piacon;
11.
kockázat: a mérőműszernek az a jellege, minősége, amely az e rendelet által védett érdekeket és követelményeket
veszélyeztetheti;
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megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a mérőműszerrel kapcsolatos, e rendeletben foglalt alapvető
követelmények teljesülését;
megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve a kalibrálást, a vizsgálatot,
a tanúsítást és az ellenőrzést – végző szervezet;
meghatalmazott képviselő: az Európai Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely egy gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a nevében
eljárjon;
mérőműszer: olyan eszköz vagy rendszer, amely az 1. § (1) bekezdésében meghatározott mérési funkcióval
rendelkezik;
műszaki leírás: a mérőműszer által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;
nemzeti akkreditáló testület: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;
normatív dokumentum: a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet által elfogadott műszaki előírásokat tartalmazó
dokumentum;
részegység: az 1. mellékletben szereplő olyan szerkezeti egység, amely önmagában is működőképes, és
mérőműszert alkot egyéb olyan részegységgel vagy mérőműszerrel, amellyel kompatibilis;
uniós harmonizációs jogi aktus: minden, a termékek forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi
aktus;
üzembe helyezés: a végfelhasználó számára szánt mérőműszer első rendeltetésszerű használata;
visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető mérőműszer
visszavétele.

3. Alapvető követelmények
5. §

(1) A mérőműszernek eleget kell tennie az 1. mellékletben megállapított műszerspecifikus követelményeknek és
a 2. mellékletben meghatározott követelményeknek.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó mérőműszernek Magyarország területén történő forgalomba hozatala esetén
a megfelelő használat érdekében magyar nyelven kell megadni az e rendelet 1. és 3. mellékletében rögzített
információkat.

4. Gyártóra vonatkozó kötelezettségek
6. §

(1) Mérőműszer forgalomba hozatalakor vagy üzembe helyezésekor a gyártó igazolja, hogy a készülék tervezése és
gyártása az 1. és a 2. mellékletben meghatározott követelményekkel összhangban történt.
(2) A gyártó elkészíti a 16. § szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 15. § szerinti
megfelelőségértékelési eljárást. Ha a megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a mérőműszer
megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek, a gyártó elkészíti a 4. melléklet szerinti EU-megfelelőségi
nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE-jelölést, valamint a kiegészítő metrológiai jelölést.
(3) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a mérőműszer forgalomba hozatalát
követően 10 évig megőrzi.
(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
A megfelelőség fenntartásának érdekében a gyártónak figyelembe kell vennie a mérőműszer tervezésének vagy
jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok, szabványjellegű előírások vagy egyéb műszaki
leírások változásait, amelyek alapján a mérőműszer megfelelőségét megállapították.
(5) Ha a mérőműszer működésére tekintettel indokolt, a gyártó elvégzi a forgalmazott mérőműszer mintavételes
vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a mérőműszer működésével kapcsolatos panaszokat. Amennyiben
a gyártó minőségügyi rendszere előírja, nyilvántartást vezet a mérőműszerrel kapcsolatos panaszokról, a nem
megfelelő mérőműszerekről és a nem megfelelő mérőműszerek visszahívásáról. A gyártó folyamatosan tájékoztatja
a forgalmazókat minden, a mérőműszerrel kapcsolatban megtett nyomonkövetési intézkedésről.
(6) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott mérőműszeren fel legyen tüntetve a termék azonosítását
lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy az azonosítást lehetővé tevő egyéb adat, illetve ha a mérőműszer
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor a 2. melléklet 9.2. pontjával összhangban a kísérő dokumentációnak,
és ha van, a készülék csomagolásának kell tartalmaznia ezeket az információkat.
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(7) A gyártó a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacímét, amelyen kapcsolatba
lehet lépni vele, magyar nyelven köteles feltünteti a mérőműszeren, vagy ha ezt a mérőműszer mérete vagy jellege
nem teszi lehetővé, a 2. melléklet 9.2. pontjával összhangban a kísérő dokumentációban, és ha van, a készülék
csomagolásán.
(8) A gyártó köteles az általa forgalomba hozott mérőműszerhez magyar nyelven mellékelni az EU-megfelelőségi
nyilatkozat egy példányát, valamint a 2. melléklet 9.3. pontja szerinti használati utasítást és információkat.
(9) Ha a gyártó által forgalomba hozott mérőműszer nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek,
a gyártó köteles azonnal megtenni a mérőműszer megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket,
valamint a nem megfelelő mérőműszert a forgalomból kivonni vagy visszahívni.
(10) Ha a mérőműszer kockázatot jelent a felhasználó számára, a gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok
piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a mérőműszert forgalmazták, részletes tájékoztatást adva a megfelelés
hiányáról és valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.
(11) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóság által elfogadott hivatalos nyelven átadja a mérőműszer
e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú
információt és dokumentációt. A gyártó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal az általa forgalomba hozott
mérőműszer által jelentett kockázat kiküszöbölése érdekében.
7. §		
A gyártónak a piacfelügyeleti hatóság kérésére – a beszállított részegység hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk
történő szállítását követően 10 évig – meg kell neveznie
a)
minden olyan gazdasági szereplőt, amely az általa gyártott termék gyártása során a gyártási folyamatban
beszállítóként közreműködött és
b)
minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek mérőműszert szállított.

5. Képviselőre vonatkozó kötelezettségek
8. §

(1) A gyártó írásbeli megállapodásban meghatalmazott képviselőt bízhat meg.
(2) A meghatalmazott képviselő a megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízás tartalmazza, hogy
a meghatalmazott képviselő a
a)
mérőműszer forgalomba hozatalát követően a meghatalmazott képviselő 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti
hatóság rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,
b)
piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges
összes információt és dokumentációt,
c)
piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik a megbízása körébe tartozó mérőműszer jelentette
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.
(3) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségekre és a műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó,
6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségre a meghatalmazott képviselő megbízása nem terjed ki.

6. Importőrre és forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek
9. §

(1) Az importőr kizárólag az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő mérőműszert hozhat forgalomba.
(2) Az importőr kizárólag olyan mérőműszert hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatban a gyártó elvégezte a 15. § szerinti
megfelelőségértékelési eljárást. Az importőr köteles ellenőrizni, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt,
a mérőműszeren fel van tüntetve a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés, mellékelte hozzá az EU-megfelelőségi
nyilatkozat egy példányát, valamint az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 6. § (6) és
(7) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(3) Ha a mérőműszer nem felel meg az 1. és 2. mellékletben előírt alapvető követelményeknek, a mérőműszer nem
hozható forgalomba és nem helyezhető üzembe. Ha a mérőműszer kockázatot jelent, az importőr haladéktalanul
tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.
(4) Az importőr feltünteti a mérőműszeren, vagy ha ezt a mérőműszer mérete vagy jellege nem teszi lehetővé,
a 2. melléklet 9.2. pontjával összhangban a mérőműszer dokumentációján, és ha van, csomagolásán a nevét,
bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacímét, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele.
Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven kell feltüntetni.
(5) Az importőr köteles gondoskodni arról, hogy a mérőműszerhez a 2. melléklet 9.3. pontja szerint mellékeljék
a használati utasítást magyar nyelven.
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(6) Az importőr gondoskodik arról, hogy az általa végzett tárolás és szállítás körülményei nem veszélyeztetik az 1. és
2. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelést.
(7) Az importőr köteles az általa forgalmazott mérőműszerrel kapcsolatos felhasználói panaszokat kivizsgálni és
nyilvántartani. Ha a mérőműszer teljesítményére tekintettel indokolt, az importőr köteles elvégezni a forgalmazott
mérőműszer mintavizsgálatát és a vizsgálatok alapján a nem megfelelő mérőműszerről, valamint a nem megfelelő
mérőműszer visszahívásáról, továbbá a mérőműszerrel kapcsolatos nyomonkövetési intézkedésről folyamatosan
tájékoztatni a forgalmazót.
(8) Ha az importőr által forgalomba hozott mérőműszer nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek,
az importőr köteles megtenni a szükséges kiigazító intézkedéseket, valamint a nem megfelelő mérőműszert kivonni
a forgalomból vagy visszahívni.
(9) Ha a mérőműszer kockázatot jelent, az importőr erről azonnal tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságot és részletes
tájékoztatást ad a mérőműszer hibáiról, hiányosságairól és a megtett kiigazító intézkedésekről.
(10) Az importőr a mérőműszer forgalomba hozatalát követően piacfelügyeleti hatóság számára 10 évig elérhetővé teszi
az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre a piacfelügyeleti
hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.
(11) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles a mérőműszer megfelelőségének igazolásához szükséges összes
nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt átadni magyar nyelven. A piacfelügyeleti
hatóság kérésére az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal az általa forgalomba hozott mérőműszerek
által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében.

7. A forgalmazó kötelezettségei
10. §

(1) A mérőműszer forgalmazását vagy üzembe helyezését megelőzően a forgalmazó köteles ellenőrizni, hogy
a készüléken fel van-e tüntetve a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés, mellékeltek-e hozzá az EU-megfelelőségi
nyilatkozatot, a műszaki dokumentációt és használati utasítást magyar nyelven, valamint hogy a gyártó betartotta-e
a 6. § (6) és (7) bekezdésében, az importőr a 9. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeket.
(2) A forgalmazó a mérőműszert mindaddig nem hozhatja forgalomba, és nem helyezheti üzembe, amíg a mérőműszer nem
felel meg az uniós harmonizációs jogi aktusokban, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Pftv.) és az e rendeletben előírt követelményeknek. Ha a mérőműszer kockázatot jelent, a forgalmazó
haladéktalanul tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot. A forgalmazó
a piacfelügyeleti hatóság részére részletes tájékoztatást ad a mérőműszer hibáiról, hiányosságairól és az általa megtett
kiigazító intézkedésekről.
(3) A forgalmazó által végzett tárolás és szállítás körülményei nem veszélyeztethetik az e rendeletben meghatározott
követelményeknek való megfelelést.
(4) Ha a forgalmazó által forgalomba hozott mérőműszer nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek,
a forgalmazó köteles meghozni a szükséges kiigazító intézkedéseket a mérőműszer megfelelőségének biztosítására,
valamint a nem megfelelő mérőműszert a forgalomból kivonni vagy visszahívni.
(5) A forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a mérőműszer megfelelőségének igazolásához
szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság
kérésére a forgalmazó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal, az általa forgalmazott mérőműszerekkel
kapcsolatos kockázat kiküszöbölése érdekében.

8. Az importőrre és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok
11. §

(1) Ha az importőr vagy a forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hozza forgalomba a mérőműszert, vagy
olyan módon módosít egy már forgalomba hozott mérőműszert, ami befolyásolja a mérőműszer e rendeletnek való
megfelelését, gyártónak kell tekinteni, és a 6. és 7. §-ban a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.
(2) Az importőr és a forgalmazó a mérőműszer hozzá történő érkezésétől számított 10 évig köteles a piacfelügyeleti
hatóság kérésére megnevezni a gazdasági szereplőt, amely a mérőműszert szállította neki.
(3) Az importőr és a forgalmazó a mérőműszer általa végzett szállításától számított 10 évig köteles a piacfelügyeleti
hatóság kérésére megnevezni a gazdasági szereplőt, amelynek a mérőműszert szállította.
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9. A megfelelőségi jelölés
12. §		
A forgalomba hozatal előtt a mérőműszert CE-jelöléssel és a 13. §-ban meghatározott kiegészítő metrológiai jelöléssel
kell ellátni. A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) II. mellékletében foglalt mintának
megfelelően.

10. CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek
13. §		
A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi. A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből,
valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap
magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával.
14. §

(1) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszeren vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan
és letörölhetetlenül kell feltüntetni. Ha a mérőműszerek jellege ezt nem teszi lehetővé, a jelölést a kísérő
dokumentumokon vagy a csomagoláson kell feltüntetni.
(2) Ha a mérőműszer több olyan különböző, együttesen működő egységből áll össze, amelyek nem részegységek,
a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszer fő egységén kell feltüntetni.
(3) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.
(4) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a gyártási technológia által indokolt esetben a gyártási folyamat
során lehet a mérőműszeren elhelyezni.
(5) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően a bejelentett szervezet
azonosító száma követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban.
(6) A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó vagy annak
meghatalmazott képviselője tünteti fel.
(7) Az érintett bejelentett szervezet azonosító számát letörölhetetlenül, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan módon
kell feltüntetni.
(8) A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést – és a bejelentett szervezet azonosító számát – különleges kockázatokat
vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.
(9) Ha a mérőműszer esetében az 1. melléklet vonatkozó szakaszának „Üzembe helyezés” című pontja az egyes
felhasználási célokhoz nem határoz meg alkalmazandó pontossági osztályt, akkor az adott osztályok közül egyes
felhasználási célokra az országon belül valamennyi pontossági osztály alkalmazása engedélyezhető. A tulajdonos
döntésétől függően használható magasabb pontossági osztályba tartozó mérőműszer.
(10) Vásáron, kiállításon bemutatható az e rendeletnek meg nem felelő mérőműszer, amennyiben jól láthatóan jelölik, hogy
a mérőműszer nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint, hogy a mérőműszert
nem lehet forgalomba hozni, illetve üzembe helyezni.

11. Megfelelőségértékelési eljárások
15. §

(1) Mérőműszerre alkalmazandó alapvető követelmények szerinti megfelelőségértékelést a 3. mellékletben
meghatározott, a gyártó választása szerinti megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásával kell végrehajtani.
(2) A megfelelőségértékelési eljárással kapcsolatos nyilvántartást és levelezést a megfelelőségértékelési eljárást végző,
bejelentett szervezet székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a bejelentett szervezet által elfogadott
nyelven kell bonyolítani.

12. A műszaki dokumentáció
16. §

(1) A műszaki dokumentáció érthetően ismerteti a mérőműszer szerkezetét, gyártását és működését, továbbá lehetővé
teszi a vonatkozó mérőműszerre az e rendeletben előírt követelmények szerinti megfelelőségértékelést.
(2) A műszaki dokumentációnak biztosítania kell:
a)
a metrológiai jellemzők meghatározását,
b)
a gyártott mérőműszer metrológiai jellemzőinek reprodukálhatóságát a megfelelő céleszközökkel történő
beállítás esetén és
c)
a mérőműszer integritását.
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(3) A műszaki dokumentáció kitér a típus, illetve a mérőműszer értékeléséhez és azonosításához szükséges mértékben
a következőkre:
a)
a mérőműszer általános leírása;
b)
az alkatrészek, részegységek, áramkörök vázlatrajza, gyártási rajza és terve;
c)
az egyenletes minőségű gyártást biztosító gyártási folyamatok;
d)
az elektromos eszköz leírása tervrajzokkal, diagramokkal, a működést megjelenítő folyamatábrával, illetve
az eszköz jellemzőit és működését magyarázó általános szoftverinformációval;
e)
a b), c) és d) pont megértéséhez szükséges leírás és magyarázat, ideértve a mérőműszer működését is;
f)
a részben vagy egészben alkalmazott harmonizált szabványok, illetve normatív dokumentumok jegyzéke,
amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették;
g)
az alapvető követelményeknek való megfeleléshez elfogadott megoldások leírása, amennyiben nem
a harmonizált szabványokat, illetve normatív dokumentumokat alkalmazták, ideértve az egyéb alkalmazott
vonatkozó műszaki leírások jegyzékét;
h)
a tervezési számítások és vizsgálatok eredményei;
i)
szükség esetén azok a vizsgálati eredmények, amelyek azt bizonyítják, hogy a típus, illetve a mérőműszer
megfelel:
ia)
e rendelet követelményeinek a gyártó által megadott előírt működési feltételek mellett, továbbá
meghatározott környezeti zavaró hatások között,
ib)
a gáz-, víz- és hőmennyiségmérőkre, valamint a víztől eltérő folyadékok mennyiségének mérésére
szolgáló mérőműszerekre vonatkozó tartóssági előírásoknak;
j)
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány vagy az EU-tervvizsgálati tanúsítvány az olyan mérőműszerek tekintetében,
amelyek a tervben szereplő részekkel azonos részeket tartalmaznak.
(4) A gyártónak meg kell adnia a lezárások és jelölések helyét.
(5) A gyártónak meg kell adnia az illesztőegységekkel és a részegységekkel való kompatibilitás feltételeit.

13. EU-megfelelőségi nyilatkozat
17. §

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az 1. mellékletben megállapított műszerspecifikus követelmények és
a 2. mellékletben meghatározott követelmények teljesülnek.
(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza a 3. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, megfelel
a 4. mellékletben foglalt mintának. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani azon tagállam hivatalos nyelvére,
ahol a mérőműszert forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.
(3) Ha a mérőműszerre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen uniós
jogi aktusokhoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós
jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.
(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a mérőműszer e rendeletben megállapított
követelményeknek való megfeleléséért.

14. A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése
18. §

(1) A kijelölő (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki azokat a szervezeteket, amelyek az e rendelet szerinti
megfelelőségértékelési feladatok ellátását végzik.
(2) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az EGT-államoknak az (1) bekezdés
szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.
(3) A megfelelőségértékelést végezni kívánó szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(4) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl azon
mérőműszerek leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.
(5) A kijelölés a 3. melléklet szerinti tevékenység megjelölésével adható.

19. §

(1) A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a (2)–(5) bekezdésben meghatározott
követelményeket.
(2) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
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(3) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 3. mellékletben előírt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében más végzi el.
(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek – minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan
mérőműszerfajta vagy kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:
a)
olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik
a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;
b)
azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások
átláthatóságát és reprodukálhatóságát, rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett
szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;
c)
olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során figyelembe tudja venni az értékeléssel
érintett vállalkozás méretét, az ágazatot, amelyben az érintett vállalkozás tevékenykedik, az értékeléssel
érintett vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat
tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
(5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:
a)
műszaki képesítéssel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyre
a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
b)
megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről, és megfelelő hatáskör az ilyen
értékelések elvégzésére;
c)
az 1. és 2. mellékletben meghatározott alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok,
valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő ismeretével;
d)
az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges,
a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti alkalmassággal.
(6) A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget az állam vállalja át.
(7) A megfelelőségértékelő szervezet részt vesz a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkalmazandó
uniós harmonizációs jogi aktus alapján létrehozott, a bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységében,
vagy gondoskodik arról, hogy a megfelelőségértékelést végző munkavállalójuk tájékoztatást kapjon az említett
szabványosítási tevékenységről, illetve koordináló csoportban folyó munkáról, továbbá általános útmutatóként
alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.
20. §		
Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre, vélelmezni kell,
hogy megfelel a 19. §-ban meghatározott követelményeknek.
21. §

(1) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatok elvégézésével alvállalkozást vagy leányvállalatot
bíz meg, ellenőrzi, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel a 19. §-ban meghatározott követelményeknek,
és ennek megfelelően tájékoztatja a kijelölő hatóságot.
(2) A bejelentett szervezet a kijelölő hatóság felszólítására átadja az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésére
és az általuk, a 3. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

22. §

(1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési
modul és mérőműszer leírását, amely tekintetében a szervezet a kijelölését kéri, valamint az akkreditáló szervnek
az akkreditált státusz megállapításáról szóló határozatát, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a 19. §-ban rögzített követelményeket.
(3) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik az akkreditált státusz megállapításáról szóló határozattal,
a kijelölő hatóságnak benyújt minden, a 19. §-ban rögzített követelményeknek való megfelelésnek igazolásához,
elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges dokumentumot.

23. §

(1) A kijelölő hatóság csak a 19. §-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet jelenthet
be a Bizottságnak.
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(2) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységre, a megfelelőségértékelési eljárásra és az érintett
mérőműszerre vonatkozó részletes információkat, valamint a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szakmai
alkalmasság igazolását.
24. §		
A bejelentett szervezet a 3. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el
a megfelelőségértékelést.
25. §

(1) A bejelentett szervezetnek a panaszok és vitás kérdések kezelésére olyan eljárásrenddel kell rendelkeznie, amely
alkalmas a panasz tényszerűségének feltárására és gyors orvoslására.
(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be a bejelentett szervezetek döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett szervezetnél
kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett szervezet soron
kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplők panaszának kivizsgálása
kapcsán keletkezett iratokat a nyilvántartott szervezet köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő hatóság által lefolytatott
ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

26. §		
A bejelentett szervezet tájékoztatja a kijelölő hatóságot a következőkről:
a)
a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása,
felfüggesztése vagy visszavonása;
b)
minden olyan körülmény, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit;
c)
a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenység kapcsán beérkezett valamennyi
információkérés;
d)
kérésre a bejelentése hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenység, valamint minden más elvégzett
tevékenység, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

15. Piacfelügyelet
27. §		
A mérőműszerek piacfelügyeletére a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdését, valamint 16–29. cikkét kell
alkalmazni.
28. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság tényszerű adatok alapján feltételezi, hogy a mérőműszer használata kockázatot jelent
a közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az érintett mérőműszernek az e rendeletben meghatározott követelmények
szerinti értékelését.
(2) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a mérőműszer nem felel meg az e rendeletben megállapított
követelményeknek, haladéktalanul felszólítja a gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a megfelelő kiigazító
intézkedéseket. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a bejelentett szervezetet.
(4) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság harminc
napon belül megtiltja vagy korlátozza a mérőműszer forgalmazását, illetve kivonja a mérőműszert a forgalomból
vagy visszahívja.
(5) A piacfelügyeleti hatóság a (4) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot
és a többi tagállamot.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét,
a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedés
jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

29. §

(1) Ha a 28. § (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság
valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós
jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.
(2) Ha a nemzeti intézkedés a Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges
intézkedéseket, hogy a nem megfelelő mérőműszert kivonja a forgalomból és erről tájékoztatja a Bizottságot.

30. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 28. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár
a mérőműszer megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából,
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akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan
ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett mérőműszer
a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a mérőműszert a forgalomból vagy hívja vissza
azt.
(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban
megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett mérőműszer azonosításához szükséges adatokat,
a mérőműszer származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti
intézkedések jellegét és időtartamát.
31. §

(1) A 28. § sérelme nélkül, ha a piacfelügyeleti hatóság a következő megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett
gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:
a)
a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy a 14. §-ban foglaltakat
megsértve tüntették fel;
b)
a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel;
c)
a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési
szakaszban – a 14. §-ban foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;
d)
a mérőműszert nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal;
e)
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
f)
a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;
g)
a 6. § (7) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy
hiányosan tüntették fel;
h)
a 6. § vagy 9. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.
(2) Ha a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő
intézkedést megtesz a forgalmazott mérőműszer korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról
vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

16. Jogkövetkezmények
32. §		
E rendelet követelményeinek gazdasági szereplő általi megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények
tekintetében a Pftv. 15. § (2) bekezdése az irányadó.

17. Záró rendelkezések
33. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
34. §		
Ez a rendelet
a)
a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i
2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b)
a 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a vízmérők térfogatáram-tartományának
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 31-i 2015/13 felhatalmazáson alapuló európai
bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
35. §		
Az e rendelet hatálya alá tartozó, 2006. október 30. előtt hatályos jogszabályoknak megfelelő mérőműszerek
forgalomba hozatala és üzembe helyezése típusjóváhagyásuk érvényességének lejártáig, a korlátlan ideig érvényes
típusjóváhagyású mérőműszerek esetében 2016. október 30-ig engedélyezett.
36. §		
Hatályát veszti a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,
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1. melléklet a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelethez
I. Vízmérők (MI-001)
A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású, tiszta hideg- vagy melegvíz mennyiségének mérésére
szolgáló vízmérőkre a 2. melléklet követelményeit és e fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőség-értékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1
modulokat választhatja.
1.

Fogalommeghatározások

1.1.Vízmérő: Üzemi körülmények között a mérőátalakítón átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolására
és kijelzésére szolgáló mérőműszer.
1.2.Ivóvízmérő: olyan vízmérő, amely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vételre került, vagy ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkezik.
1.3.Minimális térfogatáram (Q1): Az a legkisebb térfogatáram, amelynél a vízmérő kijelzése megfelel a legnagyobb
megengedett hibával kapcsolatos követelményeknek.
1.4.Határ térfogatáram (Q2): Az átmeneti térfogatáram a névleges térfogatáram és a minimális térfogatáram között
lévő azon térfogatáram-érték, amelynél a térfogatáram-tartomány két zónára, a felső és alsó terhelési zónára
osztható.
Mindkét zónára más legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
1.5.Névleges térfogatáram (Q3): Az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a vízmérő szokásos üzemi körülmények
között, azaz egyenletes vagy szakaszos térfogatáram mellett, megfelelően működik.
1.6.Maximális térfogatáram (Q4): A maximális térfogatáram az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a vízmérő
meghibásodás nélkül rövid ideig megfelelően működtethető.
2. Vízmérőkre vonatkozó műszaki követelmények
2.1. Előírt működési feltételek
2.1.1. A gyártónak meg kell határoznia a mérőeszköz előírt működési feltételeit, különösen a következőket:
2.1.1.1. A víz térfogatáram-tartomány.
A térfogatáram-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
Q /Q ≥40
3

1

Q /Q = 1,6
2

1

Q /Q = 1,25
4

3

2.1.1.2. A víz hőmérséklet-tartomány.
A hőmérséklet-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
0,1 °C és legalább 30 °C között, vagy
30 °C és legalább 90 °C között.
A vízmérő olyan kialakítású is lehet, hogy mindkét tartományban képes működni.
2.1.1.3. A víz relatív nyomástartománya, amelynek Q3 térfogatáramon 0,3 bar és legalább 10 bar között kell lennie.
2.1.1.4. Tápfeszültség: a váltóáramú táplálás névleges értéke, illetve az egyenáramú táplálás határértékei.
2.2. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.2.1. Az átmeneti térfogatáram (Q2) (beleértve) és a felső térfogatáram (Q4) közötti térfogatáram mellett szállított
mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba, az MPE
a) ≤ 30 °C hőmérsékletű víznél 2%,
b) > 30 °C hőmérsékletű víznél 3%.
2.2.2. A minimális térfogatáram (Q1) és az átmeneti térfogatáram (Q2) (nem beleértve) közötti térfogatáram mellett
szállított mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba (MPE) bármilyen hőmérsékletű víznél
5%.
2.2.3. A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem hozhatja rendszeresen
kedvezőbb helyzetbe a mérés eredményében érintett felek egyikét sem.
2.3. A zavarok megengedett hatása
2.3.1. Elektromágneses zavartűrés
2.3.1.1. Az elektromágneses zavar csak olyan mértékű hatást gyakorolhat a vízmérőre, hogy
a) a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 7.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
b) a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani, mert az pillanatnyi
ingadozásokat tartalmaz.
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2.3.1.2. Az elektromágneses zavart követően a vízmérőnek
a) vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belüli működésre,
b) védetté kell tennie összes mérési funkcióját, és
c) lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását.
2.3.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb:
a) az a térfogat, amely a mért mennyiségre vonatkozó felső terhelési tartományban a legnagyobb megengedett
hibaérték (MPE) felének felel meg;
b) az a térfogat, amely a Q3 térfogatáram mellett egy perc alatt átfolyó mennyiségre vonatkozó legnagyobb
megengedett hibának (MPE) felel meg.
2.3.2. Tartósság
A gyártó által becsült időszak figyelembevételével elvégzett megfelelő vizsgálatot követően a következő
követelményeknek kell teljesülniük:
2.3.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel
összehasonlítva nem haladhatják meg
a) a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség 3%-át,
b) a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve) között mért mennyiség 1,5%-át.
2.3.2.2. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mért mennyiség tekintetében a kijelzett térfogatérték eltérése
nem haladhatja meg:
a) a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség +6%-át,
b) a 0,1 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve)
között mért mennyiség +2,5%-át,
c) a 30 °C és 90 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve)
között mért mennyiség +3,5%-át.
2.4. Alkalmasság
2.4.1. A vízmérő kialakításának olyannak kell lennie - amennyiben nincs más erre vonatkozó egyértelmű jelölés -,
hogy bármilyen helyzetben felszerelhető és működtethető legyen.
2.4.2. A gyártónak meg kell adnia, hogy a vízmérő a visszaáramló víz mérésére is alkalmas-e. Ebben az esetben a
visszaáramló víz mennyiségét le kell vonni az összmennyiségből, vagy azt külön kell eltárolni. Az átáramló és a
visszaáramló mennyiségre ugyanaz a legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
2.4.3. A visszaáramló vízmennyiség mérésére nem alkalmas vízmérőket úgy kell kialakítani, hogy a visszaáramlást
megakadályozzák, vagy a véletlenszerű visszaáramlás ne okozza a mérési jellemzők romlását vagy változását.
2.5. Mértékegységek
A vízmérő a mért mennyiséget köbméterben jelzi.
2.6. Üzembe helyezés
A szolgáltatónak vagy a vízmérő felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személynek úgy kell meghatározni az 1.,
2. és 3. pont szerinti paramétereket, hogy a mérő az előirányzott vagy előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni.
II. Gázmérők és számítóegységek (MI-002)
A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású gázmérőkre és számítóegységekre a 2. melléklet
követelményeit és e fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1
modulokat választhatja.
1. Fogalommeghatározások
1.1.Gázmérő: olyan mérőeszköz, amely a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy tömegének)
mérésére, tárolására és kijelzésére szolgál.
1.2. Számítóegység: a gázmérőre szerelt berendezés, amely automatikusan átszámítja a mérési feltételek mellett
megállapított mennyiséget referencia állapot szerinti mennyiséggé.
1.3.Legkisebb áramlás (Qmin): az a legkisebb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legnagyobb
megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek.
1.4.Legnagyobb áramlás (Qmax): az a legnagyobb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a
legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek.
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1.5.Határ áramlás (Qt): az átmeneti áramlás a minimális és maximális áramlás közötti áramlásérték, amely az áramlási
tartományt két zónára, felső és alsó zónára osztja. Mindkét zónára eltérő legnagyobb megengedett hibaérték (MPE)
vonatkozik.
1.6.Túlterhelési áramlás (Qr): a túlterhelési áramlás az a legnagyobb áramlás, amelynél a mérő meghibásodás nélkül
rövid ideig működtethető.
1.7.Referencia állapot: az a meghatározott állapot, amelyre a mért mennyiséget átszámítják.
2.Gázmérőkre vonatkozó műszaki követelmények
2.1. Névleges működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a gázmérő névleges működési feltételeit, figyelembe véve a következőket:
2.1.1. A gáz áramlás-tartományának teljesítenie kell legalább a következő feltételeket:
1. táblázat
1.
2.
3.

A
Osztály
1,5
1,0

B
Qmax/Qmin
> 150
> 20

C
Qmax/Qt
> 10
>5

D
Qr/Qmax
1,2
1,2

2.1.2. A gáz hőmérséklet-tartományának legkisebb értéke 40 °C.
2.1.3. A fűtőgázzal kapcsolatos feltételek
A gázmérőket a rendeltetési ország gázcsoportjainak és hálózati nyomásainak megfelelően kell megtervezni.
A gyártónak elsősorban az alábbi adatokat kell megadnia:
a) a gázcsalád vagy -csoport;
b) a legnagyobb üzemi nyomás.
2.1.4. A környezeti hőmérséklet-tartomány legkisebb értéke 50 °C.
2.1.5. A váltóáramú táplálás névleges értéke, illetve az egyenáramú táplálás határértékei.
2.2. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.2.1. Gázmérők, amelyek a mérési feltételek melletti térfogatot vagy a tömeget jelzik ki.
2. táblázat
A
B
1.
Osztály
1,5
2.
Qmin ≤ Q < Qt
3%
3.
Qt ≤ Q ≤ Qmax
1,5 %
A gázmérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a mérés eredményében érintett felek egyikét sem.

C
1,0
2%
1%
hozhatja

2.2.2. A hőmérséklet-korrekciós gázmérőkre, amelyek kizárólag a korrigált mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os
hőmérséklet-tartományon belül – amely szimmetrikus egy, a gyártó által megadott 15 °C és 25 °C közötti
hőmérsékletre – 0,5%-kal nagyobb legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik. E tartományon kívül 10 °Conként további 0,5%-os MPE növekedés megengedett.
2.3 A zavarok megengedett hatása
2.3.1. Elektromágneses zavartűrés
2.3.1.1. Az elektromágneses zavar olyan hatást gyakorolhat a gázmérőre és a számítóegységre, hogy
a) a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 2.3.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
b) a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani, mert az pillanatnyi
ingadozásokat tartalmaz.
2.3.1.2. Az elektromágneses zavart követően a gázmérőnek
a) vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken belüli működésre,
b) biztosítania kell az összes mérési funkciót, és
c) lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását.
2.3.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb:
a) az a mennyiség, amely a felső terhelési tartományban a legnagyobb megengedett hiba (MPE) felének felel meg
a mért mennyiségre vonatkoztatva;
b) az a mennyiség, amely a legnagyobb megengedett hibának (MPE) felel meg a legnagyobb áramlás mellett egy
perc alatt átáramló mennyiségre vonatkoztatva.
2.3.2. Az áramlás irányában és az áramlással ellentétes irányban fellépő áramlási zavarok
A gyártó által megadott beépítési feltételek esetén az áramlási zavarok nem léphetik túl a legnagyobb
megengedett hiba (MPE) egyharmadát.
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2.4. Tartósság
A gyártó által becsült időszak figyelembevételével elvégzett megfelelőségi vizsgálatot követően a következő
kritériumoknak kell teljesülniük:
2.4.1. 1,5 osztályú mérők
2.4.1.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények a Qt-Qmax áramlási tartományban az
eredeti mérési eredményektől legfeljebb 2%-kal térhetnek el.
2.4.1.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a meghatározott legnagyobb
megengedett hiba (MPE) kétszeresét.
2.4.2. 1,0 osztályú mérők
2.4.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérése az eredeti mérési eredményekkel
összehasonlítva nem haladhatja meg a legnagyobb megengedett hiba (MPE) egyharmadát.
2.4.2.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a meghatározott legnagyobb
megengedett hibát (MPE).
2.4.3. Alkalmasság
2.4.3.1. A hálózatról (váltóáramról vagy egyenáramról) működtetett gázmérőt biztonsági áramellátó berendezéssel
vagy más hasonló eszközzel kell felszerelni, amely a fő áramforrás hibája esetén az összes mérési funkciót biztosítja.
2.4.3.2. A mérőre felszerelt áramforrás élettartama legalább öt év. Az élettartam 90%-ának elteltét követően a
készüléknek figyelmeztető jelzést kell adnia.
2.4.3.3. A kijelzőnek elégséges számjeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Q max áramlás mellett 8000 órán
keresztül átáramló mennyiségnél a kijelző ne forduljon át a kezdeti értékre.
2.4.3.4. A gázmérő kialakításának olyannak kell lennie, hogy a gyártó szerelési útmutatójában megadott bármilyen
helyzetben felszerelve működtethető legyen.
2.4.3.5. A gázmérőt egy olyan ellenőrző egységgel kell felszerelni, amely ésszerű idő alatt teszi lehetővé a
vizsgálatok elvégzését.
2.4.3.6. A gázmérőnek bármelyik áramlási irányban, illetve – amennyiben egyértelműen jelölve van – csak az egyik
áramlási irányban kell a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül működnie.
2.4.4. Mértékegységek
A mért mennyiséget köbméterben vagy kilogrammban kell kijelezni.
3. Számítóegységekre vonatkozó műszaki követelmények
A számítóegységek – olyan mérőműszerrel összeszerelve, amellyel kompatibilisek – részegységnek minősülnek.
A számítóegységekre, ha alkalmazható, a gázmérőkre vonatkozó alapvető követelményeket kell alkalmazni.
Kiegészítésül a következő követelményeket kell alkalmazni:
3.1. Referencia állapotok az átszámított mennyiségre
A gyártónak meg kell adnia az átszámított mennyiségre vonatkozó referencia állapotot.
3.2. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
3.2.1. 20 °C-os (±3 °C) környezeti hőmérséklet, 60%-os (±15%) környezeti páratartalom és névleges tápfeszültség
esetén 0,5%.
3.2.1.1. hőmérséklet-számítóegységre névleges működési feltételek mellett 0,7%.
3.2.1.2. az egyéb számítóegységekre a névleges működési feltételek mellett 1%.
3.2.1.3. A számítóegység nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és
nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe mérés eredményében érintett felek egyikét sem.
3.2.2. Alkalmasság
3.2.2.1. Az elektronikus számítóegységnek érzékelnie kell, ha a gyártó által meghatározott, a mérési pontosság
szempontjából megadott üzemi tartományon/tartományokon kívül működik. Ebben az esetben a korrektornak meg
kell szakítania az átszámított mennyiség integrálását, és az üzemi tartományon/tartományokon kívüli működési idő
alatt az átszámított mennyiség csak külön összegezhető.
3.2.2.2. Az elektronikus korrektornak alkalmasnak kell lennie arra, hogy további berendezések felszerelése nélkül
kijelezze a mérésre vonatkozó összes lényeges adatot.
3.2.3.Üzembe helyezés
3.2.3.1. A lakossági gázfogyasztás mérésére bármely 1,5 osztályú mérő, valamint olyan 1,0 osztályú mérő
engedélyezhető, amelynél a Qmax/Qmin arány legalább 150.
3.2.3.2. A nem lakossági gázfogyasztás mérésére bármely 1,5 osztályú mérő engedélyezhető.
3.2.3.3. Biztosítani kell, hogy a forgalmazó vagy a mérő felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy
határozza meg a jellemzőket, hogy a mérő az előirányzott vagy előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni.
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III. Hatásos villamosenergia mérésére szolgáló fogyasztásmérők (MI-003)
Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hatásos villamos energia
mérésére szolgáló fogyasztásmérőkre a 2. melléklet követelményeit és ezen fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1
modulokat választhatja.
Megjegyzés: Az alkalmazott mérési technológiától függően a villamos fogyasztásmérők külső
mérőtranszformátorokkal is használhatók. E melléklet azonban csak a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozik, a
mérőtranszformátorokra nem.
1. Fogalommeghatározások
A hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő olyan mérőeszköz, amely egy áramkörben a hatásos
villamosenergia-fogyasztást méri.
3. táblázat
A
1.
2.
3.

I
In
Ist

4.
Imin

7.
8.
9.

a fogyasztásmérőn átfolyó elektromos áram;
az a névleges referencia-áramerősség, amelyre a mérőtranszformátorral működtetett
fogyasztásmérőt tervezték;
az I azon legalacsonyabb megadott értéke, amelynél egységnyi teljesítménytényező
mellett a fogyasztásmérő
(háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) a hatásos villamos energiát mérni kezdi;
az I azon értéke, amely felett a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett
hibán (MPE) belül van
(háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel);

Itr

az I azon értéke, amely felett a hiba a fogyasztásmérő pontossági osztályának
megfelelő legnagyobb
megengedett hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belül van;

Imax

az I azon legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb
megengedett hibán (MPE) belül van;

5.

6.

B

U

a fogyasztásmérőre kapcsolt elektromos feszültség;

Un

a névleges referenciafeszültség;

f

a fogyasztásmérőre kapcsolt feszültség frekvenciája;

10.

fn

a névleges referenciafrekvencia;

11.

PF

teljesítménytényező = cosφ = az I és U közötti φ fáziskülönbség koszinusza.

2. Különleges követelmények
2.1. Pontosság
A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő pontossági osztályát. Az osztályok jelölései: A, B és C osztály.
2.2. Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő előírt működési feltételeit, különösen:
A fogyasztásmérőre vonatkozó fn, Un, In, Ist, Imin, Itr és Imax értékeket. Az áramra vonatkozó értékek tekintetében a
fogyasztásmérőnek teljesítenie kell a 4. táblázatban megadott feltételeket.

5

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2959

4. táblázat
A osztály

B osztály

C osztály

Közvetlenül csatlakoztatott
fogyasztásmérők esetében
1.

Ist

≤ 0,05 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,04 · Itr

2.

Imin

≤ 0,5 · I tr

≤ 0,5 · I tr

≤ 0,3 · Itr

3.

Imax
Mérőtranszformátorral csatlakoztatott
fogyasztásmérők
esetében

≥ 50 · I tr

≥ 50 · I tr

≥ 50 · I tr

4.

Ist

≤ 0,06 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,02 · Itr

Imin

≤ 0,4 · Itr

≤0,2 · Itr(1)

≤ 0,2 · Itr

In

= 20 · Itr

= 20 · Itr

= 20 · Itr

Imax

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

5.
6.
7.
(1)

A „B” osztályú elektromechanikus fogyasztásmérőkre az Imin ≤ 0,4 · Itr alkalmazandó.

2.2.1. A 4. táblázatban szerepelnek azok a feszültség-, frekvencia- és teljesítménytényező-tartományok, amelyeken
belül a fogyasztásmérő teljesíti a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeket. E tartományok
meghatározásakor figyelembe kell venni a közüzemi villamos energiahálózatok jellemzői
2.2.2. A feszültség- és frekvenciatartományoknak legalább az alábbi követelményeket teljesíteniük kell:
0,9 · U ≤ U ≤ 1,1 · U ;
n

n

0,98 · f ≤ f ≤ 1,02 · f ;
n

n

a teljesítménytényező tartománya legalább cosφ = 0,5 induktív és cosφ = 0,8 kapacitív közötti.
2.3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.3.1. A különböző mért és befolyásoló mennyiségek hatását (a, b, c, ...) külön-külön értékelik, mialatt az összes többi
mért és befolyásoló mennyiséget viszonylag állandóan a referenciaértékeiken tartják. A mérési hibát, amely nem
lépheti túl a 2. táblázatban meghatározott legnagyobb megengedett hibát (MPE) a következőképpen számítják ki:
𝑎𝑎𝑎𝑎  + 𝑏𝑏𝑏𝑏  + 𝑐𝑐𝑐𝑐  …

𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

2.3.2. Amennyiben a fogyasztásmérő változó terhelőáram mellett működik, a százalékos eltérések nem haladhatják
meg az 5. táblázatban megadott határértékeket.
5. táblázat
A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram és
üzemi hőmérséklet mellett százalékban.

a
Üzemi
hőmérsékletek
(+5…+30) °C

b
c
d
Üzemi
Üzemi
Üzemi hőmérsékletek
hőmérsékletek
hőmérsékletek
(–10…+5) °C
(–25…–10) °C
(– 40…– 25) °C
vagy
vagy
vagy
(+30…+40) °C
(+40…+55) °C
(+55…+ 70) °C
Mérőosztály
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel
Imin ≤ I < Itr
3,5
2
1
5
2,5
1,3
7
3,5
1,7
9
4
2
Itr ≤ I ≤ Imax
3,5
2
0,7
4,5
2,5
1
7
3,5
1,3
9
4
1,5
Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett
Itr ≤ I ≤ Imax
4
2,5
1
5
3
1,3
7
4
1,7
9
4,5
2
lásd az alábbi
kivételt
A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősségtartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik.
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Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, a működési hőmérsékletnek
megfelelő legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni.
A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja
rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.
2.4. A zavarok megengedett hatása
A fogyasztásmérőnek az E2 elektromágneses környezeti feltételeknek kell megfelelnie, valamint teljesítenie kell a 2.4.2.
és 2.4.3. pont kiegészítő követelményeit.
Az elektromágneses környezeti feltételek és a megengedhető hatások tükrözik azt a helyzetet, hogy felléphetnek olyan
tartós zavaró hatások, amelyek a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatják a mérés pontosságát, továbbá
felléphetnek olyan tranziens zavarok, amelyek átmeneti károsodást vagy a funkciók és egyes jellemzők átmeneti
kiesését okozhatják; a zavart követően azonban helyre kell állnia a fogyasztásmérő jellemzőinek és funkcióinak, a zavar
pedig a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatja a mérés pontosságát.
Ha villámcsapás kockázata magas, illetve az áramellátás elsősorban légvezetéken keresztül történik, akkor az eszköz
kialakításának biztosítania kell a fogyasztásmérő metrológiai jellemzőinek védelmét.
2.4.1. Tartós zavarok hatása
6. táblázat
A tartós zavarok által okozott kritikus határértékek százalékban
a
Zavar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fordított fázissorrend
Feszültség aszimmetria (csak a háromfázisú fogyasztásmérőkre
alkalmazandó)
Áramágban folyó áram felharmonikus tartalma

(2)
(2)

Az áramágakban folyó áram egyenáramú és felharmonikus
komponensei
Gyors tranziens zavarok
Mágneses terek; nagyfrekvenciájú (sugárzó rádiófrekvenciás)
elektromágneses tér; rádiófrekvenciás tér által indukált zavarok
vezetékekben; és elektromágneses ingadozással szembeni zavartűrés

b
Kritikus határértékek százalékban
kifejezve a fogyasztásmérők osztályai
szerint
A
B
C
1,5
1,5
0,3
4
2
1
1

0,8

0,5

6

3

1,5

6
3

4
2

2
1

(2)

Az elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az áramkörök torzítási tényezőjére, az egyenáramra és az
áramkörökben fellépő felharmonikusokra nem állapítanak meg kritikus határértékeket.
2.4.2. A tranziens elektromágneses jelenségek megengedett hatása
2.4.2.1. A villamos fogyasztásmérőnek olyannak kell lennie, hogy az elektromágneses zavarok legfeljebb olyan hatást
gyakorolhassanak rá, hogy közvetlenül a zavart követően
a) a villamos fogyasztásmérő pontosságának ellenőrzésére szolgáló kimenet ne adhasson olyan impulzust vagy jelet,
amely a kritikus határértéknél nagyobb mértékben meghaladja a mért energiára vonatkozó értéket, és
a zavart követő bizonyos időtartamon belül a fogyasztásmérő:
b) működése a legnagyobb megengedett hiba (MPE) határértékein belül helyreálljon, és
c) az összes mérési funkció védett legyen, és
d) lehetővé tegye az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását, és
e) a mért energia tekintetében ne jelezzen a kritikus határértéknél nagyobb eltérést.
A kWh-ban kifejezett kritikus határérték m · Un · Imax · 10-6, ahol
a fogyasztásmérő mérőegységeinek a száma, az U mértékegysége a volt, az Imax mértékegysége pedig az amper.
n

2.4.2.2. A túláram által okozott kritikus határérték 1,5%.
2.5. Alkalmasság
2.5.1. Az előírt működési feszültség alatt a fogyasztásmérő pozitív eltérése nem lépheti túl a 10%-ot.
2.5.2. A teljes energiafogyasztás kijelzőjén elégséges számjegyet kell elhelyezni ahhoz, hogy ha a mérő teljes terhelés
mellett (I=Imax, U=Un és PF=1) 4000 órán keresztül működik, a számláló ne forduljon át a kiinduló értékre; a kijelző
kialakításának olyannak kell lennie, hogy működés közben ne lehessen visszaállítani.
2.5.3. Amennyiben az elektromos hálózatban áramkimaradás történik, a mért villamosenergia-mennyiségnek legalább
négy hónapig még leolvashatónak kell lennie.
2.5.4. Üresjárás
Amennyiben a fogyasztásmérő feszültség alatt van, de nem folyik benne áram (az áramág nyitott), akkor a
fogyasztásmérő 0,8 Un és 1,1 Un közötti feszültség mellett nem mérhet energiát.
2.5.5. A fogyasztásmérő indulása
A fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) U=Un, PF=1 és I=Ist mellett meg kell induljon és
folyamatosan kell mérje a felhasznált energiát.
2.6. Mértékegységek
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A mért villamosenergia-mennyiséget kilowattórában vagy megawattórában kell kijelezni.
2.7. Üzembe helyezés
a)
A lakossági villamosenergia-fogyasztás mérésére bármely A osztályú fogyasztásmérő használható. Különleges
felhasználás esetén alkalmazható a B osztályú fogyasztásmérő.
b)
A nem-lakossági villamosenergia-fogyasztás mérésére bármely B osztályú fogyasztásmérő használható.
Különleges felhasználás esetén megkövetelhető a C osztályú fogyasztásmérő.
c)
A fogyasztásmérő áramerősség mérési tartományát a fogyasztó előirányzott vagy várható fogyasztási
igényének megfelelően kell kiválasztani.
IV. Hőfogyasztás-mérők (MI-004)
Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hőfogyasztás-mérőkre a 2.
melléklet követelményeit és ezen fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1
modulokat választhatja.
1. Fogalommeghatározások
Hőfogyasztás-mérő: olyan mérőműszer, amelyet egy hőcserélő folyadékkörben hőhordozó folyadék által átadott
hőenergia mérésére terveztek.
A hőfogyasztás-mérő lehet önálló mérőműszer vagy pedig olyan kombinált mérőműszer, amely a 4. § 18.
pontjában meghatározott áramlásmérő, egy hőmérséklet-érzékelő pár és számítómű részegységekből, illetve ezek
kombinációiból áll.
7. táblázat
1.

ϑ

=

a hőhordozó folyadék hőmérséklete;

2.

ϑin

=

ϑ értéke a hőcserélő folyadékkör belépésénél;

3.

ϑout

=

ϑ értéke a hőcserélő folyadékkör kilépésénél;

4.

Δϑ

=

hőmérséklet különbség ϑin — ϑout, Δϑ > 0 értékkel;

ϑmax

=

ϑ felső határértéke, amelynél a hőfogyasztás-mérő a
legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően
működik;

ϑmin

=

Δϑmax

=

Δϑmin

=

q

=

a hőhordozó folyadék térfogatárama;

qs

=

a q rövid időre megengedett legnagyobb értéke, amelynél a
hőfogyasztás-mérő rövid ideig kifogástalanul működik;

qp

=

a q megengedett legnagyobb értéke, amelynél a hőfogyasztásmérő folyamatosan kifogástalanul működik;

qi

=

a q megengedett legalacsonyabb értéke, amely mellett a
hőfogyasztás-mérő kifogástalanul működik;

P

=

a hőcsere hőteljesítménye;

=

a P felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő
kifogástalanul működik.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Ps

ϑ alsó határértéke, amelynél a hőfogyasztás-mérő a
legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően
működik;
Δϑ felső határértéke, amelynél a hőfogyasztás-mérő a
legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően
működik;
Δϑ alsó határértéke, amelynél a hőfogyasztás-mérő a
legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően
működik;
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2. Különleges követelmények
2.1. Előírt működési feltételek
Az előírt működési feltételek értékeit a gyártó a következőképpen határozza meg:
2.1.1. A folyadék hőmérséklete tekintetében: ϑmax, ϑmin
A folyadék hőmérséklet-változása tekintetében: Δϑmax, Δϑmin
a következő korlátozásokra is figyelemmel: Δϑmax/Δϑmin ≥10; Δϑmin = 3 K vagy 5 K vagy 10 K.
2.1.2. A folyadék nyomása tekintetében: A legnagyobb pozitív belső nyomás, amelynek a hőfogyasztás-mérő a
felső hőmérsékleti határérték mellett tartósan ellen tud állni.
2.1.3. A folyadék térfogatárama tekintetében: qs, qp, qi, ahol a qp és qi értékekre a következő korlátozás vonatkozik:
qp/qi ≥10.
2.1.4. A hőteljesítmény tekintetében: Ps
2.2. Pontossági osztályok
A hőfogyasztás-mérők pontossági osztályai a következők: 1, 2, 3.
2.3. A teljes hőfogyasztás-mérőkre alkalmazott legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.3.1. A teljes hőfogyasztás-mérőkre alkalmazandó legnagyobb megengedett relatív hiba a helyes értékre
vonatkoztatva, százalékban kifejezve, az egyes pontossági osztályok esetén:
2.3.1.1. az 1. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7.3. pontok szerint),
2.3.1.2. a 2. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7.3. pontok szerint),
2.3.1.3. a 3. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7.3. pontok szerint).
2.3.2. A teljes hőfogyasztás-mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó
értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a mérés eredményében érdekelt felek egyikét sem.
2.4. Az elektromágneses zavarok megengedett hatása
2.4.1. Statikus mágneses terek és hálózati frekvenciás elektromágneses terek nem befolyásolhatják a mérőműszer
működését.
2.4.2. Az elektromágneses zavar következtében a mérési eredmények eltérései nem haladhatják meg az 2.4.3. pont
követelményeiben meghatározott kritikus határértékeket, vagy a mérési eredmények kijelzése csak olyan módon
változhat, hogy megkülönböztethető legyen az érvényes mérési eredményektől.
2.4.3. A teljes hőfogyasztás-mérő kritikus határértéke megegyezik a hőfogyasztás-mérőre alkalmazandó
legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékével (lásd az 2.3. pontot).
2.5. Tartósság
A vizsgálat elvégzését követően – amely a gyártó által becsült időtartamot figyelembe vette – a következő
kritériumoknak kell teljesülniük:
2.5.1. Áramlásmérő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési
eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a kritikus határértéket.
2.5.2. Hőmérséklet-érzékelő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti
mérési eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a 0,1 °C-ot.
2.6. A hőfogyasztás-mérőn feltüntetendő adatok
1. Pontossági osztály,
2. Térfogatáram-határértékek,
3. Hőmérsékleti határértékek,
4. A hőmérsékleti különbségekre vonatkozó határértékek,
5. Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő ág vagy visszatérő ág,
6. Az áramlásirány megjelölése.
2.7. Részegységek
A részegységekre vonatkozó rendelkezések ugyanazon vagy különböző gyártók által előállított részegységekre
alkalmazhatók. Ha a hőfogyasztás-mérő részegységekből áll, a hőfogyasztás-mérőre vonatkozó alapvető
követelményeket a részegységekre is alkalmazni kell. Ezen kívül a következő követelményeket kell alkalmazni:
2.7.1. Az áramlásmérő százalékban kifejezett legnagyobb megengedett relatív hibaértéke:
a) az 1. pontossági osztály esetében: Ef = (1 + 0,01 qp/q), de legfeljebb 5%,
b) a 2. pontossági osztály esetében: Ef = (2 + 0,02 qp/q), de legfeljebb 5%,
c) a 3. pontossági osztály esetében: Ef = (3 + 0,05 qp/q), de legfeljebb 5%,
ahol az Ef hiba az áramlásmérőn kijelzett értéknek, valamint a ténylegesen átfolyt folyadék tömege vagy térfogata
helyes értékének arányára vonatkozik.
2.7.2. A hőmérséklet-érzékelő pár megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve:
— Et = (0,5+3 · Δϑmin/Δϑ),
ahol Et hiba a hőmérséklet-érzékelő pár kijelzésének, valamint a hőmérséklet-különbség helyes értékének arányára
vonatkozik.
2.7.3. A számítómű megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve:
— Ec = (0,5 + Δϑmin/Δϑ),
ahol Ec hiba a kijelzett hőenergia és a hőenergia helyes értékének arányára vonatkozik.
2.7.4. A hőfogyasztás-mérő részegységére vonatkozó kritikus határérték egyenlő a részegységre alkalmazandó
legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékével (lásd a 2.7.1., 2.7.2. vagy 2.7.3. pontot).
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2.7.5. A részegységeken feltüntetendő adatok:
Átfolyásmérő
Pontossági osztály
Térfogatáram-határértékek
Hőmérsékleti határértékek
Névleges térfogategyenérték (pl. liter/impulzus), illetve a megfelelő kimeneti jel
Az áramlási irány jelölése
Hőmérséklet-érzékelő pár
Típus azonosítása (pl. Pt 100)
Hőmérsékleti határértékek
Hőmérsékleti különbség határértékei
Számítómű
A hőmérséklet-érzékelő típusa
Hőmérsékleti határértékek
Hőmérsékleti különbség határértékei
A szükséges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus) illetve az áramlásmérőből érkező
megfelelő bemeneti jel,
Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő vagy visszatérő ág,
2.8.Üzembe helyezés
a) A lakossági hőenergia-fogyasztás mérése 3. osztályú mérővel történhet.
b) A nem lakossági hőenergia-fogyasztás mérése 2. osztályú mérő használatával történhet.
c) Biztosítani kell, hogy a forgalmazó vagy a mérő felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy határozza
meg a jellemzőket, hogy a mérő az előirányzott vagy előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni.
V. A víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek (MI005)
A víztől eltérő folyadékok mennyiségének (térfogat vagy tömeg) folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló
mérőrendszerekre a 2. melléklet követelményeit és ezen fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1 vagy G
modulokat választhatja.
A „térfogat és L” fogalmak a következőképpen is értelmezhetők ebben a mellékletben: „tömeg és kg”.
1. Fogalommeghatározások
1.1.Mérő: üzemi körülmények között zárt, teljesen feltöltött vezetékben a mérőátalakítón átfolyó folyadék
mennyiségének folyamatos mérésére, a mért érték tárolására és kijelzésére tervezett mérőműszer.
1.2.Számítómű: a mérő része, amely a mérőátalakítóból, valamint az esetleges kapcsolódó mérőműszerekből
érkező kimenő jeleket fogadja, és kijelzi a mérési eredményeket.
1.3.Kapcsolódó mérőműszer: a számolóműhöz kapcsolódó mérőműszer, amely korrekció, illetve átszámítás céljából
az adott folyadékra jellemző mennyiségeket méri.
1.4.Átalakító egység: a számolómű része, amely figyelembe veszi a folyadéknak a kapcsolódó mérőműszerrel mért,
illetve a memóriában tárolt jellemzőit (hőmérséklet, sűrűség stb.), és automatikusan átszámítja:
a) a folyadék mérési feltételek mellett mért térfogatát normálállapot szerinti térfogatra, illetve tömegre, vagy
b) a folyadék mérési feltételek mellett mért tömegét mérési feltételek szerinti térfogatra vagy
c) normálállapot szerinti térfogatra.
Megjegyzés: az átalakító egység magában foglalja a megfelelő kapcsolódó mérőműszereket.
1.5.Normálállapot: az a meghatározott állapot, amelyre a mérési feltételek mellett mért folyadékmennyiséget
átszámítják.
1.6.Mérőrendszer: magából a mérőből, valamint a pontos méréshez szükséges, illetve a mérési műveletek
megkönnyítésére szolgáló valamennyi mérőműszerből álló rendszer.
1.7.Üzemanyagtöltő: gépjárművek, kisebb hajók és légi járművek üzemanyag-feltöltésére szolgáló mérőrendszer.
1.8.Önkiszolgáló berendezés: olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó saját szükségletei céljából
folyadékbeszerzésre használja a mérőrendszert.
1.9.Önkiszolgáló egység: az önkiszolgáló berendezés részét képező különleges eszköz, amely lehetővé teszi egy
vagy több mérőrendszer működését az önkiszolgáló berendezésben.
1.10.Legkisebb mért mennyiség (MMQ): a folyadék azon legkisebb mennyisége, amelynek mérőrendszerrel való
mérése metrológiailag elfogadható.
1.11.Közvetlen kijelzés: a mérés szerinti térfogat vagy tömeg kijelzése, valamint annak jelzése, hogy a mérő fizikailag
alkalmas a mérésre.
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Megjegyzés: a közvetlen kijelzés egy mennyiségátalakító segítségével átváltható más mennyiségekre.
1.12.Megszakítható/nem
megszakítható
működés:
a
mérőműszer
működése
akkor
tekinthető
megszakíthatónak/nem megszakíthatónak, ha a folyadék áramlása egyszerűen és gyorsan megállítható/nem állítható
meg.
1.13.Áramlási tartomány: a minimális áramlás (Qmin) és maximális áramlás (Qmax) közötti tartomány.
2. Különleges követelmények
2.1. Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a mérőműszer előírt működési feltételeit, különösen a következőket:
2.1.1. Áramlási tartomány
Az áramlási tartomány a következő feltételek mellett értelmezett:
a) a mérőrendszer áramlási tartományának belül kell lennie minden alkatrész, elsősorban a mérőelem áramlási
tartományán,
b) a mérő és a mérőrendszer:
8. táblázat
A
1.

Különleges mérőrendszer

2.

Üzemanyagtöltő

B
A folyadék jellemzői

4.
5.

Mérőrendszer
Csővezetékek és tartályhajók feltöltésére szolgáló
rendszerekre szerelt mérőrendszerek

6.

Összes többi mérőrendszer

nem
cseppfolyósított
gázok
cseppfolyósított
gázok
kriogén folyadékok
minden folyadék

minden folyadék

C
Qmax: Qmin minimális
aránya
10: 1

5: 1
5: 1
a feladatra
alkalmasan
választható
4: 1

2.1.2. A mérőműszerrel mérendő folyadék jellemzői a folyadék nevének vagy típusának, vagy lényeges
jellemzőinek megadásával, például:
a) hőmérsékleti tartomány;
b) nyomástartomány;
c) sűrűségtartomány;
d) viszkozitástartomány.
2.1.3. A váltóáramú táplálás névleges értéke, illetve az egyenáramú táplálás határértékei.
2.1.4. Az átszámított értékekre vonatkozó normálállapot.
A 2.1.4. pont nem érinti a tagállamoknak azt a kötelezettségét, hogy az energiatermékek és a villamos energia közösségi
adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 12. cikk (2) bekezdése szerint
15°C-os hőmérsékletet kell előírniuk.
2.2. Pontossági osztályok és a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.2.1. A 2 liternek megfelelő vagy nagyobb mennyiség esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája
(MPE):
9. táblázat
a
1.
2.
3.
4.

Mérőrendszerek (A)
Mérők (B)

0,3
0,3 %
0,2 %

0,5
0,5 %
0,3 %

b
Pontossági osztály
1,0
1,5
1,0 %
1,5 %
0,6 %
1,0 %

2.2.2. A 2 liternél kisebb mennyiségek esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája (MPE):
10. táblázat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Mért térfogat (V)
V < 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L
0,2 L ≤ V < 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L
1L≤V<2L

B
Legnagyobb megengedett hiba
4 × a 9. táblázat értéke, a 0,1 L-re vonatkoztatva
4 × a 9. táblázat értéke
2 × a 9. táblázat értéke, a 0,4 L-re vonatkoztatva
2 × a 9. táblázat értéke
a 9. táblázat értéke, a 2 L-re vonatkoztatva
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2.2.3. A mért mennyiségtől függetlenül a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékét a következő két
érték közül a nagyobbik adja meg:
a) a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a 9. vagy 10. táblázat szerint,
b) E - a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a legkisebb mért mennyiségre vonatkozóan.
min

2.2.3.1. A legalább 2 literes legkisebb mért mennyiségekre a következő feltételeket kell alkalmazni:
1. feltétel
Az E teljesíti a következő feltételt: E ≥2 R, ahol R a legkisebb osztásérték a kijelzőn.
min

min

2. feltétel
Az E értékét a következő képlet adja meg: E
min

min

= (2MMQ) x (A/100), ahol

a) MMQ a legkisebb mért mennyiség,
b) „A” a 10. táblázat 3. sorában meghatározott számérték.
2.2.3.2. A 2 liternél kisebb legkisebb mért mennyiségek esetében a fent említett 1. feltétel alkalmazandó, az E

min

pedig a kétszerese a 10. táblázatban megadott értéknek, amely a 9. táblázat 3. sorára vonatkozik.
2.2.4. Átszámított érték kijelzése
Az átszámított érték kijelzésekor a legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 9. táblázat 3. sorában megadott
értéknek felel meg.
2.2.5. Átalakító egység
Az átszámított érték kijelzésekor az átalakító egységre visszavezethető megengedett legnagyobb érték egyenlő a
±(A - B), ahol A és B a 9. táblázatban megadott érték.
Az átalakító egységek külön tesztelhető részei:
a) Számítómű
A számításra alkalmazandó: a folyadékmennyiség kijelzésére vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb
megengedett hiba egyenlő a 9. táblázat 3. sorában meghatározott legnagyobb megengedett hiba egytizedével.
b) Kapcsolódó mérőműszerek
A kapcsolódó mérőműszerek pontosságának legalább a 11. táblázat értékeit el kell érnie.
11. táblázat
1.

A
A mérések legnagyobb megengedhető hibája

2.
3.

Hőmérséklet
Nyomás

B
A mérőrendszer pontossági osztályai
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
± 0,3 °C
± 0,5 °C
± 1,0 °C
kevesebb, mint 1 MPa: ±50 kPa
1-től 4 MPa ± 5 %

4.

Sűrűség

± 1 kg/m
3

4 MPa felett: ±200 kPa
± 2 kg/m3

± 5 kg/m
3

Ezek az értékek az átalakító egységen kijelzett átszámított folyadékmennyiségre vonatkoznak.
c) A számolási funkció pontossága
A folyadék egyes átszámított mennyiségének kiszámítására vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb
megengedett hiba egyenlő a b) pontban meghatározott érték kétötödével.
2.2.6. A 2.2.5. pont a) követelménye nemcsak az átszámításra, hanem az összes számításra is alkalmazandó.
2.2.7. A mérőrendszer nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.
2.3. A zavarok legnagyobb megengedhető hatása
2.3.1. Az elektromágneses zavarok csak a következőkben meghatározott mértékben hathatnak a mérőrendszerre:
a) a mérési eredmény eltérése nem haladja meg a 2.3.2. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
b) a mérési eredmények megjelenítése olyan pillanatnyi eltérést mutat, amelyet nem lehet mérési eredményként
értelmezni, tárolni és továbbítani, ezenkívül a megszakítható működésű rendszer esetében mindez azt is jelentheti,
hogy nem lehet mérést végezni, vagy
c) a mérési eredmények eltérése meghaladja a kritikus határértéket, ebben az esetben viszont a mérőrendszernek
lehetővé kell tennie a közvetlenül a kritikus határérték előtt leolvasott mérési eredmény visszaállítását, és az áramlás
megszakítását.
2.3.2. A kritikus határérték a következő értékek közül a nagyobb: egy meghatározott mért mennyiségre vonatkozó
legnagyobb megengedett hiba egyötöde vagy E
min

2.4. Tartósság
A megfelelő vizsgálat elvégzését követően a gyártó által becsült időszak figyelembevételével a következő
követelményeknek kell teljesülniük:
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A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel
összehasonlítva nem haladhatják meg a 9. táblázat 4. sorában a mérőkre megállapított értékeket.
2.5. Alkalmasság
2.5.1. Az ugyanarra a mérésre vonatkozó mért mennyiségek esetében a különböző mérőműszerek által kijelzett
mennyiségek legfeljebb egy osztásértékkel térhetnek el egymástól, ha a mérőműszerek osztásértéke megegyezik. Ha
a mérőműszereknek különböző az osztásértéke, az eltérés nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb osztásérték.
Az önkiszolgáló berendezések esetében a mérőrendszerre felszerelt fő kijelző osztásértékének és az önkiszolgáló
egység osztásértékének meg kell egyeznie egymással, a mérési eredmények pedig nem térhetnek el egymástól.
2.5.2. A szokásos működési feltételek mellett a lemért mennyiség elvezetésének, eltérítésének nyilvánvalóan
láthatónak kell lennie.
2.5.3. A folyadékban csak nehezen kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint:
a) 0,5% a folyékony élelmiszereken kívüli folyadékok esetében, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek
viszkozitása legfeljebb 1 mPa.s, vagy
b) 1% a folyékony élelmiszerek, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek viszkozitása nagyobb, mint 1 mPa.s.
A megengedett eltérés azonban sohasem lehet kisebb, mint az MMQ 1%-a. Ez az érték vonatkozik a gáz- vagy
légzárványokra.
2.5.4. Közvetlen értékesítésre szolgáló mérőműszerek
2.5.4.1. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszereket olyan felszerelésekkel kell ellátni, amelyekkel a kijelzőt
le lehet nullázni, azzal, hogy a már lemért mennyiséget rögzítenie kell.
2.5.4.2. Egészen addig biztosítani kell az adott ügylet alapját képező mennyiség folyamatos kijelzését, amíg az
ügyletben részt vevő felek el nem fogadják a mérési eredményt.
2.5.4.3. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszerek működése legyen megszakítható.
2.5.4.4. A folyadékban kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint az 2.5.3.
pontban meghatározott érték.
2.5.5. Üzemanyagtöltők
2.5.5.1. Az üzemanyagtöltők kijelzőjét úgy kell kialakítani, hogy a mérés alatt ne lehessen lenullázni.
2.5.5.2. A kijelző lenullázásáig nem lehet megkezdeni az újabb mérést.
2.5.5.3. Az árkijelzővel felszerelt mérőrendszerek esetében a kijelzett ár, valamint az egységárból és a kijelzett
mennyiségből kiszámított ár közötti különbség nem haladhatja meg az E min értéknek megfelelő árat. E különbségnek
azonban nem kell kisebbnek lennie a legkisebb pénzértéknél.
2.6. A tápellátás kimaradása
A mérőrendszert vagy vészhelyzeti tápellátó berendezéssel kell felszerelni, amely a fő tápforrás hibája esetén
biztosítja az összes mérési funkciót, vagy olyan eszközzel, amely a folyamatban lévő tranzakció befejezése érdekében
elmenti és kijelzi az aktuális adatokat; ezen kívül olyan eszközzel is fel kell felszerelni, amely a fő tápellátó berendezés
hibája esetén megállítja az áramlást.
2.7. Üzembe helyezés

12. táblázat

1.
2.

3.

A
Pontossági
osztály
0,3
0,5

1,0

4.

1,5

5.

2,5

B
A mérőrendszer típusa
Csővezetékekre szerelt mérőrendszerek
Az e táblázatban máshol nem említett összes mérőrendszer, különösen a következők:
— üzemanyagtöltők (nem cseppfolyós gázokhoz),
— közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek alacsony ks viszkozitású folyadékokhoz
(< 20 mPas),
— mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére és kiürítésére (1)
— mérőrendszerek tejhez,
— mérőrendszerek légi járművek újratöltéséhez.
Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz, legalább –10 °C
hőmérsékleten
Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztályba tartozó mérőrendszerek, azonban ezeket olyan
folyadékokhoz használják, amelyek
— hőmérséklete –10 °C alatt vagy 50 °C felett van,
— dinamikus viszkozitása meghaladja az 1 000 mPa.s-ot,
— maximális térfogatárama legfeljebb 20 L/h
Mérőrendszerek cseppfolyósított szén-dioxidhoz
Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz –10 °C alatti
hőmérsékleten (kriogén folyadékok kivételével)
Mérőrendszerek kriogén folyadékokhoz (–153 °C alatti hőmérséklet)
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Előírható a 0,3 vagy 0,5 pontossági osztályú mérőrendszerek használata, ha azokat hajók, vasúti és közúti
tartálykocsik kiürítésekor vagy feltöltésekor az ásványi olajokra alkalmazandó jövedéki adó kivetésére használják.
(1)

Megjegyzés: A gyártó a mérőrendszerek egyes típusai esetében nagyobb pontosságot is meghatározhat.
2.8. Mértékegységek
A mért mennyiséget milliliterben, literben, köbcentiméterben, köbméterben, grammban, kilogrammban vagy
tonnában kell megjeleníteni.
VI. Automatikus mérlegek (MI-006)
Az alábbiakban meghatározott automatikus mérlegekre, amelyek a testekre ható gravitációs erő felhasználásával a
testek tömegének mérésére szolgálnak, a 2. melléklet követelményeit és a VI. pontban megadott követelményeket
kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül az alábbi modulokat választhatja:
A mechanikus rendszerek tekintetében:
(B + D) vagy (B + E) vagy (B + F) vagy D1 vagy F1 vagy G vagy H1.
Az elektromechanikus mérőműszerek tekintetében:
(B + D) vagy (B + E) vagy (B + F) vagy G vagy H1.
Az elektronikus rendszerek vagy szoftverrel felszerelt rendszerek tekintetében:
(B + D) vagy (B + F) vagy G vagy H1.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Automatikus mérleg: olyan mérőeszköz, amely a kezelőszemély beavatkozása nélkül határozza meg egy termék
tömegét, és amely egy mérőműszerre jellemző, előre megadott automatikus program szerint működik.
1.2. Automatikus jelölő mérleg (catchweigher): olyan automatikus mérleg, amely előre összeállított különálló terhek
(például előre csomagolt termékek) vagy ömlesztett anyagok egyes adagjainak tömegét határozza meg.
1.3. Automatikus ellenőrző mérleg: olyan automatikus jelölő mérleg, amely a különböző tömegű árucikkeket a
tömegük és egy névleges alapérték különbsége szerint két vagy több alcsoportra osztja.
1.4. Címkéző mérleg: meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket a
tömegüket feltüntető címkével látja el.
1.5. Árszorzós címkéző mérleg: meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket
a tömegüket és árukat feltüntető címkével látja el.
1.6. Adagoló mérleg: automatikus mérleg, amely előre meghatározott és lényegében állandó tömegű ömlesztett
áruval tölt meg tartályokat (ill. csomagolóanyagokat).
1.7. Szakaszosan összegző mérleg: automatikus mérleg, amely úgy határozza meg az ömlesztett áru tömegét, hogy
azt különálló adagokra osztja fel. Az egyes különálló adagok tömegét egymást követően meghatározza, majd
összeadja. A külön adagokat azután továbbítja a lemért ömlesztett áruhoz.
1.8. Folyamatosan összegező mérleg: automatikus mérleg, amely folyamatosan méri az ömlesztett áru tömegét egy
szállítószalagon anélkül, hogy szisztematikusan felosztaná az árut és megszakítaná a szállítószalag mozgását.
1.9. Dinamikus vasúti mérleg: vasúti járművek továbbítására alkalmas, sínekkel ellátott teherfelvevőjű automatikus
mérleg.
2. Követelmények
2.1 Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények
2.1.1. Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a mérleg előírt működési feltételeit:
2.1.1.1 A mérendő mennyiség tekintetében:
A mérési tartomány (a legnagyobb és legkisebb terhelés).
2.1.1.2. A villamos energiaellátás paraméterei tekintetében:
Váltóáramú tápfeszültség esetében: névleges váltóáramú tápfeszültség vagy a tápfeszültség határértékei.
Egyenáramú tápfeszültség esetében: a névleges és legkisebb egyenáramú tápfeszültség, vagy az egyenáramú
tápfeszültség határértékei.
2.1.1.3. A mechanikus és klimatikus befolyásoló mennyiségek tekintetében:
Amennyiben e melléklet 2.2. pontja másképp nem rendelkezik, a legkisebb hőmérsékleti tartomány 30 °C.
A mechanikus környezet osztályozását a 2. melléklet 3.1.3.2. pontja alapján nem kell alkalmazni. A különleges
mechanikus terhelésnek kitett mérlegek, mint például a járművekbe beépített mérlegek esetében a gyártó határozza
meg a felhasználás mechanikai feltételeit.
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2.1.1.4. Más befolyásoló mennyiségek tekintetében (ha vannak ilyenek):
a) Működési sebesség.
b) A mérendő termék jellemzői.
2.1.2. A zavarok megengedett hatása - elektromágneses környezet
A mérlegek egyes típusai tekintetében előírt követelményeket és kritikus határértékeket e melléklet tartalmazza.
2.1.3. Alkalmasság
2.1.3.1. A dőlés, terhelés és a működési sebesség hatásainak korlátozásával meg kell akadályozni a legnagyobb
megengedett hibának (MPE) a szokásos üzemi feltételek mellett történő túllépését.
2.1.3.2. A mérleget anyagmozgató berendezésekkel kell ellátni, amelyek lehetővé teszik, hogy szokásos üzemi
feltételek mellett a mérleg a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül működjön.
2.1.3.3. A kezelőszervek kialakításának egyértelműnek és hatékonynak kell lennie.
2.1.3.4. A kijelző (amennyiben van ilyen) sértetlensége a kezelőszemélyzet által bármikor legyen ellenőrizhető.
2.1.3.5. Nullázó berendezést kell felszerelni annak érdekében, hogy a mérleg a szokásos üzemi feltételek mellett a
legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül működjön.
2.1.3.6. Amennyiben lehetőség van nyomtatásra, a mérési tartományon kívüli eredményeket meg kell jelölni.
2.2 Automatikus jelölő mérleg
2.2.1. Pontossági osztályok
A mérlegek a következő fő kategóriákra oszthatók:
X vagy Y,
amelyeket a gyártó határoz meg.
2.2.1.1. A fő kategóriák további négy pontossági osztályra oszthatók:
XI, XII, XIII és XIIII
és
Y(I), Y(II), Y(a) és Y(b),
amelyeket a gyártó határoz meg.
2.2.2. Az X kategóriába tartozó mérlegek
2.2.2.1. Az X kategória azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat
alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK
tanácsi irányelv előrecsomagolt termékekre vonatkozó követelményeivel összhangban összeállított, előre csomagolt
termékek ellenőrzésére szolgálnak.
2.2.2.2. A pontossági osztályokat egy (x) tényező egészíti ki, amely a 2.2.4.2. pontban meghatározott legnagyobb
megengedett szórást határozza meg.
k

k

k

A gyártó meghatározza az (x) tényezőt, ahol (x) ≤2, és az 1 · 10 , 2 · 10 vagy 5 · 10 alakú, ahol k negatív egész szám
vagy 0.
2.2.3. Az Y kategóriába tartozó mérlegek
Az Y kategória az összes többi automatikus jelölő mérlegre vonatkozik.
2.2.4 Legnagyobb megengedett hiba
2.2.4.1. Középhiba az X kategóriába tartozó mérlegeknél, továbbá az Y kategóriába tartozó mérlegek legnagyobb
megengedett hibája
13. táblázat
A
Nettó terhelés (m) hitelesítési osztásértékben (e) megadva

XI
1.
2.
3.

Y(I)
0<m
≤ 50 000
50 000 < m
≤ 200 000
200 000 < m

XII.
Y(II)
0<m
≤ 5 000
5 000 < m
≤ 20 000
20 000 < m
≤ 100 000

XIII.
Y(a)
0 < m ≤ 500

XIIII
Y(b)
0 < m ≤ 50

B
Legnagyobb
megengedett
középhiba
X
± 0,5 e

C
Legnagyobb
megengedett
középhiba
Y
±1e

500 < m
≤ 2 000
2 000 < m
≤ 10 000

50 < m ≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 < m
≤ 1 000

± 1,5 e

±2e

2.2.4.2. Szórás
Az X (x) pontossági osztályú mérlegek szórására vonatkozó legnagyobb megengedett érték az x tényező és az
alábbi 14. táblázatban meghatározott érték szorzata.
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14. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Nettó terhelés (m)
m ≤ 50 g
50 g < m ≤ 100 g
100 g < m ≤ 200 g
200 g < m ≤ 300 g
300 g < m ≤ 500 g
500 g < m ≤ 1 000 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g
10 000 g < m ≤ 15 000 g
15 000 g < m

B
Az X(1) osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett szórás
0,48 %
0,24 g
0,24 %
0,48 g
0,16 %
0,8 g
0,08 %
8g
0,053 %

Az XI és XII osztály esetében az x kisebb, mint 1.
Az XIII osztály esetében az x legfeljebb 1.
Az XIIII osztály esetében x nagyobb, mint 1.
2.2.4.3. Hitelesítési osztásérték - állandó osztásértékű mérlegek
15. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Pontossági osztályok

B
Hitelesítési osztásérték

C
Hitelesítési osztásértékek száma

XI
XII

Y(I)
Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

0,001 g ≤ e
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
5g≤e
5g≤e

Legkisebb
50 000
100
5 000
100
500
100

Legnagyobb
–
100 000
100 000
10 000
10 000
1 000

2.2.4.4. Hitelesítési osztásérték - változó osztásértékű mérlegek
16. táblázat
A
Pontossági osztályok

1.
2.
3.
4.
5.

XI
XII

Y(I)
Y(II)

XIII
XIIII

Y(a)
Y(b)

B
Hitelesítési osztásérték

0,001 g ≤ ei
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ ei
0,1 g ≤ ei
5 g ≤ ei

C
Hitelesítési osztásértékek száma

minimális érték (1)

legnagyobb érték

50 000
5 000
5 000
500
50

–
100 000
100 000
10 000
1 000

Ahol
i = 1, 2, ... r
i = rész-mérési tartomány
r = a rész-mérési tartományok összesített száma
(1) i = r esetében a 16. táblázat megfelelő oszlopa alkalmazandó, ahol e helyébe e lép.
r
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2.2.5. Mérési tartomány
Az Y osztályú mérlegekre vonatkozó mérési tartomány meghatározásakor a gyártónak figyelembe kell vennie,
hogy a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a következő értékeknél:
A
1.
2.

Y(I) osztály:
Y(II) osztály:

3.
4.
5.

Y(a) osztály:
Y(b) osztály:
Osztályozó mérlegek, pl. postai mérlegek,
hulladékmérő mérlegek:

B
100 e
20 e a 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g értékre, és 50 e a 0,1 g ≤ e
értékre
20 e
10 e
5e

2.2.6. Dinamikus beállítások
2.2.6.1. A dinamikus beállításra szolgáló berendezésnek a gyártó által meghatározott terhelési tartományban kell
működnie.
2.2.6.2. A beszabályozást követően a dinamikus beállításra szolgáló berendezés, amely kiegyenlíti a mozgásban
lévő teher dinamikus hatásait, nem működhet a terhelési tartományon kívül, és azt úgy kell kialakítani, hogy az ennek
megfelelő működés biztosítható legyen.
2.2.7. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők
2.2.7.1. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) a befolyásoló tényezők következtében:
2.2.7.1.1. X kategóriájú mérlegek esetében:
a) automatikus működés esetében az 13. és 14. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak ,
b) nem automatikus működés esetében statikus méréskor a 13. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak.
2.2.7.1.2. Y kategóriájú mérőműszerek esetében:
a) automatikus működés mellett minden teherre az 13. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak;
b) nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 13. táblázatban, az X kategóriára meghatározott
értékek vonatkoznak.
2.2.7.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték: egy hitelesítési osztásérték.
2.2.7.3. Hőmérsékleti tartomány:
a) Az XI és Y(I) osztály esetében a legkisebb tartomány 5 °C,
b) Az XII és Y(II) osztály esetében a legkisebb tartomány 15 °C.
2.3 Adagoló mérleg
2.3.1. Pontossági osztályok
2.3.1.1. A gyártónak meg kell határoznia mind az Ref (x) referencia pontossági osztályt, mind pedig az X (x)
működési pontossági osztályt.
2.3.1.2. Egy mérőműszertípushoz egy Ref (x) referenciapontossági osztályt rendelnek, amely az adott típus lehető
legnagyobb pontosságának felel meg. A beszerelést követően az adott mérendő termék figyelembevételével az
egyes típusokat egy vagy több X (x) működési pontossági osztályhoz rendelik. Az egyes osztályokhoz való
k

k

k

hozzárendelés (x) tényezője (x) < 2, és az 1 · 10 , 2 · 10 vagy 5 · 10 alakú, ahol k negatív egész szám vagy 0.
2.3.1.3. A Ref (x) referenciapontossági osztály a statikus terhelésre vonatkozik.
2.3.1.4. Az X (x) működési pontossági osztály tekintetében az X érték a teher tömegéhez rendelt tartomány, az (x)
pedig a 2.3.2. pontban a X(1) osztályra meghatározott hibahatárok szorzótényezője.
2.3.2. Legnagyobb megengedett hiba
2.3.2.1. Statikus mérés megengedett hibája
2.3.2.1.1. Előírt működési feltételek melletti statikus terheknél a Ref (x) referenciapontossági osztályra vonatkozó
legnagyobb megengedett hiba 0,312-szerese a mindenkori töltési állapot 17. táblázatban megadott középértéktől
való eltérésének, amit az adott osztály (x) hozzárendelési tényezőjével kell megszorozni.
2.3.2.1.2. Azoknál a mérőműszereknél, ahol a töltés több teherből tevődik össze (összegző vagy részmennyiségeket
mérő kombinált mérlegek), a statikus teherre vonatkozó legnagyobb megengedhető hiba a 2.3.2.2. pontban a
töltésre meghatározott pontosságnak felel meg (azaz nem az egyes terhek legnagyobb megengedett eltérésének
összege).
2.3.2.2. Megengedett eltérések az átlagos töltési tömegtől
17. táblázat
A
A töltési tömeg értéke, m (g)
1.
2.

B
Az egyes töltések legnagyobb megengedett
eltérése a X(1) osztály középértekétől
7,2 %
3,6 g

m ≤ 50
50 < m ≤ 100
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

100 < m ≤ 200
200 < m ≤ 300
300 < m ≤ 500
500 < m ≤ 1 000
1 000 < m ≤ 10 000
10 000 < m ≤ 15 000
15 000 < m

3,6 %
7,2 g
2,4 %
12 g
1,2 %
120 g
0,8 %

Megjegyzés: Az adott töltés középértéktől számított eltérése az anyag szemcsenagyságának figyelembevételével
módosítható.
2.3.2.3. Eltérés a beállított értéktől (beállítási hiba)
Azoknál a mérlegeknél, amelyeknél előre be lehet állítani a töltési tömeget, a beállított érték és a töltési tömeg
középértékének különbsége nem haladhatja meg a mindenkori töltési állapot 17. táblázatban megadott
középértéktől való eltérésének 0,312-szeresét.
2.3.3. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők
2.3.3.1. A befolyásoló tényezők miatti legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2.3.2.1. pontban meghatározott
értéknek felel meg.
2.3.3.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egyenlő a statikus tömeg kijelzésének változásával, amely
megfelel a 2.3.2.1. pontban a legkisebb névleges adagra meghatározott legnagyobb megengedett hibának; illetve
azoknál a mérlegeknél, ahol egy adag több teherből tevődik össze, a kritikus határérték egyenlő azzal az eltéréssel,
amelynek ugyanakkora hatása van az adagra. A kiszámított kritikus határértéket a legközelebbi osztásértékre (d) kell
felkerekíteni.
2.3.3.3. A gyártónak meg kell határoznia a legkisebb névleges adagot.
2.4. Szakaszosan összegző mérlegek
2.4.1. Pontossági osztályok
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók: 0,2; 0,5; 1; 2
2.4.2. Legnagyobb megengedett hibák
18. táblázat
A
B
Pontossági osztály
Az összesített tömeg legnagyobb megengedett hibája
1. 0,2
± 0,10 %
2. 0,5
± 0,25 %
3. 1
± 0,50 %
4. 2
± 1,00 %
2.4.3. Összegzési t osztásérték
Az összegzési osztásérték (d ) a következő tartományban helyezkedik el:
t
0,001% Max < d < 0,2% Max
t

2.4.4. Legkisebb összegzett teher (∑

min

)

A legkisebb összegzett teher (∑min) nem lehet kisebb annál a tehernél, amelynél a legnagyobb megengedett hiba
(MPE) egyenlő az összegzési osztásértékkel (dt), és nem lehet kisebb a gyártó által meghatározott legkisebb tehernél.
2.4.5. Nullázás
Azokat a mérlegeket, amelyeknél a kiürítést követően nem végeznek tárázást, nullázó berendezéssel kell
felszerelni. Az automatikus üzemelést meg kell szakítani, amennyiben a nulla kijelzés a következő értékekre áll át:
a) 1 dt, az automatikus nullázó berendezéssel felszerelt mérőműszereknél;
b) 0,5 dt, a félautomatikus vagy nem-automatikus nullázó berendezéssel felszerelt mérlegeknél.
2.4.6. Kezelőszervek
Az automatikus működés során a kezelőszemélyzet általi beszabályozást és a funkcióátállítást le kell tiltani.
2.4.7. Nyomtatás
A nyomtatóval felszerelt mérlegnek biztosítania kell, hogy az összmennyiséget addig ne lehessen visszaállítani,
amíg azt ki nem nyomtatják. Az automatikus működés megszakítása esetén az összmennyiséget ki kell nyomtatni.
2.4.8. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők
2.4.8.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibát (MPE) a 19. táblázat határozza
meg.
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19. táblázat

1.
2.
3.

A
Teher (m) az összegzési osztásértékben (dt)
0 < m ≤ 500
500 < m ≤ 2 000
2 000 < m ≤ 10 000

B
Legnagyobb Megengedett Hiba
± 0,5 dt
± 1,0 dt
± 1,5 dt

2.4.8.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy összegzési osztásértéknek felel meg az egyes
tömegkijelzések és a tárolt összmennyiségek tekintetében.
2.5. Folyamatosan összegző mérleg
2.5.1. Pontossági osztályok
A mérlegek a következő három pontossági osztályba sorolhatók: 0,5; 1; 2
2.5.2. Mérési tartomány
2.5.2.1. A gyártó határozza meg a mérési tartományt, a mérőszerkezet legkisebb nettó terhelésének és a
legnagyobb terhelésnek az arányát, valamint a legkisebb összegzett terhet.
2.5.2.2. A legkisebb összegzett teher (∑ ) nem lehet kevesebb, mint
min

800 d, a 0,5-ös osztálynál,
400 d, az 1-es osztálynál,
200 d, a 2-es osztálynál,
ahol d az összegző berendezés összegzési osztásértéke.
2.5.3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
20. táblázat
A
B
Pontossági osztály
Az összegzett tömeg legnagyobb megengedett hibája (MPE)
1. 0,5
± 0,25 %
2. 1
± 0,5 %
3. 2
± 1,0 %
2.5.4. A szállítószalag sebessége
A szállítószalag sebességét a gyártó határozza meg. Az állandó sebességű szállítószalagoknál és a változó
sebességű, kézi működtetésű sebességbeállítóval felszerelt szállítószalagoknál a sebesség nem térhet el a névleges
érték 5%-ánál nagyobb mértékkel. A szállítószalagon lévő termék sebessége nem térhet el a szállítószalag
sebességétől.
2.5.5. Összegző berendezés
Az összegző berendezést úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen lenullázni.
2.5.6. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők
2.5.6.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hiba ∑min értéknél nem kisebb teher
esetében a 20. táblázatban meghatározott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési osztásértékre (d) kell
kerekíteni.
2.5.6.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték ∑min értékkel egyenlő teher mellett a 20. táblázatban a
mérleg megfelelő pontossági osztályánál megadott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési
osztásértékre (d) kell felkerekíteni.
2.6 Automatikus vasúti mérleg
2.6.1. Pontossági osztály
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók:
0,2; 0,5; 1; 2
2.6.2. Legnagyobb megengedett hiba
2.6.2.1. A mozgásban lévő, különálló tehervagon vagy teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó megengedett
legnagyobb hibát a 21. táblázat mutatja be:
21. táblázat

1.
2.
3.
4.

A
Pontossági osztály
0,2
0,5
1
2

B
Legnagyobb Megengedett Hiba
± 0,1 %
± 0,25 %
± 0,5 %
± 1,0 %
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2.6.2.2. A mozgásban lévő, összekapcsolt vagy szétkapcsolt tehervagonok mérésére vonatkozó legnagyobb
megengedett hiba a következő értékek közül a legnagyobbnak felel meg:
a) a 21. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve;
b) a 21. táblázat szerint kiszámított érték a legnagyobb vagontömeg 35%-ával egyenlő tömeg esetében, amelyet a
legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni;
c) egy osztásérték (d).
2.6.2.3. A mozgásban lévő teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó legnagyobb megengedett hiba (MPE) a
következő értékek közül a legnagyobbnak felel meg:
a) a 21. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve;
b) a 21. táblázat szerint kiszámított érték egyetlen tehervagon (az adattábla szerinti) legnagyobb vagontömegének
35%-ával egyenlő tömege esetében, amelyet meg kell szorozni a vonat referenciavagonjainak számával (legfeljebb
10), majd a legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni;
c) egy osztásérték (d) a vonat minden vagonja tekintetében, azonban legfeljebb 10d.
2.6.2.4. Összekapcsolt vagonok mérésekor a vonat egy vagy több áthaladása alapján nyert mérési eredmény
legfeljebb 10%-os eltérése túllépheti a 2.6.2 pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, a
legnagyobb megengedett hiba kétszeresét azonban nem haladhatja meg.
2.6.3. Osztásérték (d)
A pontossági osztály és az osztásérték kapcsolatát a 22. táblázat határozza meg.
22. táblázat
A
Pontossági osztály
0,2
0,5
1
2

B
Osztásérték (d)
d ≤ 50 kg
d ≤ 100 kg
d ≤ 200 kg
d ≤ 500 kg

1.
2.
3.
4.
2.6.4. Mérési tartomány
2.6.4.1. A legkisebb terhelés legalább 1 t, és legfeljebb az az érték, amely a legkisebb vagontömegnek és a
részmérések számának hányadosa.
2.6.4.2. A legkisebb vagontömeg legalább 50 d.
2.6.5. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők
2.6.5.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibát (MPE) a 23. táblázat határozza
meg.
23. táblázat

1.
2.
3.

A
Terhelés (m) hitelesítési osztásértékben megadva
0 < m ≤ 500
500 < m ≤ 2 000
2 000 < m ≤ 10 000

B
Legnagyobb Megengedett Hiba
± 0,5 d
± 1,0 d
± 1,5 d

2.6.5.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy osztásérték.
VII. Viteldíjjelzők (MI-007)
A viteldíjjelzőkre a 2. melléklet követelményeit és e fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1
modulokat választhatja.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Viteldíjjelző: a viteldíjjelző olyan eszköz, amely egy jeladóval együtt működtetve egy mérőműszert képez.
Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezen
kívül a kiszámított távolság illetve az út lemért időtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat.
1.2. Viteldíj: a viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon illetve az utazás hosszán
illetve időtartamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat.
1.3. Határsebesség: az a sebességérték, mely elválasztja azt a két sebességtartományt, melyekben az út
időtartamán, illetve a megtett úton alapuló díjszabást alkalmazzák.
1.4. Az „S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása): a viteldíj kiszámítása a határsebesség alatt
az út időtartamán alapuló díjszabás, a határsebesség felett pedig a megtett út hosszán alapuló díjszabás
alkalmazásával.
1.5. A „D” szokásos számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása): a viteldíj kiszámításának módszere, amely
szerint az egész utazás alatt egyidejűleg alkalmazzák az út időtartamán és a megtett úton alapuló díjszabást.
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1.6. Üzemmódok: különböző üzemmódok, amelyek esetében a viteldíjjelző különböző funkciókat lát el. Az
üzemmódokat a következő kijelzésekkel kell megkülönböztetni:
a) „Szabad”: ebben a helyzetben a viteldíjszámítás nem működik;
b) „Foglalt”: ebben a helyzetben a viteldíj kiszámítása, a lehetséges alapdíj, valamint a megtett úton illetve
az utazás időtartamán alapuló díjszabás szerint történik;
c) „Fizet”: ebben a helyzetben a mérőműszer kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat, és legalább az utazás
időtartamán alapuló viteldíj-számítási funkció ki van kapcsolva.
2. Tervezési követelmények
2.1. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a megtett távolság számítására és az utazás
időtartamának mérésére.
2.2. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a viteldíj kiszámítására és a lépésekben fokozatosan
emelkedő összeg kijelzésére a „Foglalt” állásban. A viteldíjjelzőnek a „Fizet” állásban a végső összeg kijelzésére is
alkalmasnak kell lennie.
2.3. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmazni tudja az S és D szokásos számítási módszert. Egy
biztosított módon kell lehetővé tennie a két számítási módszer közötti választást.
2.4. A viteldíjjelzőnek megfelelően biztosított illesztőegység(ek) segítségével alkalmasnak kell lennie a következő
adatok továbbítására:
a) üzemmódok: „Szabad”, „Foglalt”, „Fizet”;
b) a folyamatos összegzők adatai a 7.6. pont szerint;
c) általános információk: a távolsági jeladó állandója, a biztosítás időpontja, a taxi azonosító kódja, valós idő,
díjszabás-azonosító;
d) egy útra vonatkozó fizetési adatok: a felszámított teljes ár, viteldíj, a viteldíj kiszámítása, pótdíjak, dátum, az út
megkezdésének időpontja, az út befejezésének időpontja, a megtett távolság;
e) a díjszabásra vonatkozó információk: a díjszabás paraméterei.
2.5. Előírható, hogy bizonyos eszközöket csatlakoztatni kell a viteldíjjelző illesztőegységeihez. Amennyiben ezek az
eszközök kötelezők, akkor védett beállítások segítségével kell elérni, hogy a szükséges eszközök hiánya vagy nem
megfelelő működése esetén a berendezés ne működjön.
2.6. A viteldíjjelzőnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a hozzá csatlakoztatandó távolsági jeladó állandó
értékeihez igazítsák és védjék ezt a beállítást.
3. Előírt működési feltételek
3. 1. A mérőműszerre az M3 mechanikus környezeti osztály vonatkozik.
3.1.1. A gyártónak meg kell határoznia a mérőműszerre vonatkozó előírt működési feltételeket, különösen a
következőket:
a) a környezeti hőmérséklet legkisebb tartománya 80 °C;
b) az egyenáram-ellátás határértékei, amelyekre a műszert tervezték.
4. Legnagyobb megengedett hibák (MPE)
Legnagyobb megengedett hibák, a viteldíjjelző taxiban való használat miatt fellépő hibák kivételével:
a) Az eltelt idő tekintetében: +0,1%
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 0,2 s
b) A megtett út tekintetében: + 0,2%
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 4 m
c) A viteldíj kiszámítása tekintetében: +0,1%
minimum, beleértve a kerekítést is: a viteldíjkijelző legalacsonyabb helyiértékű számjegyének megfelelő érték
5. A zavarok megengedett hatása
Elektromágneses zavartűrés
5.1. Az elektromágnesesség tekintetében az E3 osztály alkalmazandó.
5.2. A 7. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba elektromágneses zavarok esetén is érvényes.
6. A tápellátás kimaradása
6.1. Ha a tápellátás a gyártó által meghatározott legalacsonyabb üzemi határérték alá csökken, akkor a
viteldíjjelzőnek:
a) továbbra is kifogástalanul kell működnie, amennyiben a feszültségkiesés csupán átmenetileg, például a motor
újraindítása miatt lép fel, illetve a feszültségkimaradás előtt meglévő adatok elvesztése nélkül újra működésbe kell
lépnie;
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b) amennyiben a feszültségkimaradás hosszabb ideig tart, meg kell szakítania a folyamatban lévő mérést, és vissza
kell térnie a „Szabad” üzemmódra.
7. Egyéb követelmények
7.1. A viteldíjjelző és a távolsági jeladó kompatibilitásának feltételeit a viteldíjjelző gyártója határozza meg.
7.2. Ha a külön szolgáltatásokért pótdíjat kell fizetni, amelyet a vezető manuálisan visz be a készülékbe, akkor ezt a
kijelzett viteldíjba nem szabad belefoglalni. Ilyen esetekben azonban a kijelző átmenetileg megjelenítheti a pótdíjat is
tartalmazó viteldíjat.
7.3. Ha a viteldíjat a D számítási módszer szerint számítják ki, akkor a viteldíjjelzőt egy további kijelző funkcióval
lehet ellátni, amely kizárólag a teljes megtett távolságot és az utazás időtartamát jeleníti meg valós időben.
7.4. Minden kijelzett értéknek az utas számára egyértelműnek kell lennie. Az értékeknek és azok azonosítóinak
mind éjjel, mind nappal egyértelműen olvashatónak kell lenniük.
7.5 a) Ha a fizetendő viteldíj vagy a visszaélésekkel szembeni védelem előre programozott funkciók kiválasztásával
vagy szabad adatbevitellel befolyásolhatók, akkor lehetővé kell tenni a mérőműszer beállításainak és a bevitt
adatoknak a biztosítását.
b) A viteldíjjelző biztosítási lehetőségeinek olyannak kell lenniük, hogy a beállításokat külön lehessen biztosítani.
c) A 2. melléklet 3. pontjának rendelkezéseit a díjszabásokra is alkalmazni kell.
7.6. A viteldíjjelzőt nem visszaállítható összegző számlálóval kell felszerelni, amely valamennyi alábbi értéket méri:
a) a taxi által megtett teljes távolság;
b) az utasokkal megtett teljes távolság;
c) az utassal megtett utazások száma;
d) az összes pótdíjként beszedett összeg;
e) az összes viteldíjként beszedett összeg.
Az összesített értékeknek tartalmazniuk kell a 6. pont szerint áramkimaradás esetén elmentett értékeket is.
7.6.1 Ha lekapcsolják a díjkijelzőt az áramellátásról, akkor annak egy évig tárolnia kell az összesített adatokat, hogy
azokat más eszközzel kiolvashassák.
7.6.2. Biztosítani kell annak megakadályozását, hogy az összesített adatok kijelzését az utasok megtévesztésére
használhassák fel.
7.7. Az automatikus díjszabásváltás a következők alapján megengedett:
a) a megtett út;
b) az utazás időtartama;
c) napszak;
d) dátum;
e) a hét napja.
7.8. Ha a taxi jellemzői a viteldíjjelző pontossága szempontjából lényegesek, akkor a viteldíjjelzőt olyan eszközökkel
kell felszerelni, amelyek biztosítják a viteldíjjelző és az adott taxi közötti kapcsolatot.
7.9. A beszerelés után elvégzendő vizsgálat céljából a viteldíjjelzőt olyan eszközökkel kell ellátni, amelyek lehetővé
teszik az idő- és távolságmérés, valamint a számítások pontosságának külön történő ellenőrzését.
7.10. A viteldíjjelző kialakításának és a gyártó által meghatározott szerelési útmutatónak olyannak kell lennie, hogy
a gyártó utasításai szerinti beszerelés esetén ki legyen zárva a megtett távolságra vonatkozó mérési jelekkel való
visszaélés lehetősége.
7.11. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy rendeltetésszerű használat mellett a legnagyobb megengedett
hiba (MPE) tekintetében egy évig ne kelljen beszabályozni.
7.12. A viteldíjjelzőt valós idejű órával kell felszerelni, amely az időt és a dátumot is méri; ezek közül az egyik vagy
mindkettő a díjszabásváltáshoz is felhasználható. A valós idejű órára vonatkozó követelmények:
a) az időmérés pontossága 0,02%;
b) az órán hetente legfeljebb 2 percet lehet igazítani. A téli és nyári időszámításra való átállás automatikusan
történik;
c) meg kell akadályozni az utazás közbeni automatikus vagy kézi átállítást.
7.13. A megtett távolságra és az eltelt időre vonatkozó értékek mértékegysége, amennyiben e rendelet szerint
jelenítették meg vagy nyomtatták ki, a következők:
a) megtett távolság: kilométer;
b) eltelt idő: másodperc, perc, óra.
VIII. Anyagi mértékek (MI-008)
1. Anyagi hosszúságmérők
Az alábbiakban meghatározott anyagi hosszúságmérőkre a 2. melléklet követelményeit és ebben, a 7. pontban
megadott követelményeket kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a D1 vagy (B + D) vagy H vagy G
modulokat választhatja.
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A megfelelőségi nyilatkozat másolatának benyújtására vonatkozó követelmény nem csak az egyes műszerekre,
hanem egy tételre vagy szállítmányra is alkalmazható.
1.1. Fogalommeghatározások
Anyagi hosszúságmérő: olyan mérőműszer, amelyen az osztásjelek távolsága jogszabályban előírt hosszegységben
van megadva.
1.2. Különleges követelmények
1.2.1. Referencia-feltételek
1.2.2.1. A legalább öt méter hosszúságú mérőszalagoknak úgy kell betartani a legnagyobb megengedett hibát
(MPE), hogy a szalag 50 newton feszítő erőnek vagy más, a gyártó által meghatározott és a mérőszalagon
megfelelően feltüntetett feszítő erőnek van kitéve. A merev vagy a félmerev hosszúságmérőknél feszítő erő nem
szükséges, azt nem kell alkalmazni.
1.2.2.2. Amennyiben a gyártó nem határoz meg más értéket, és azt nem tünteti fel megfelelően a hosszúságmérőn,
a referencia-hőmérséklet 20 °C.
1.2.2. Legnagyobb megengedett hibák (MPE)
1.2.2.2. A milliméterben megadott pozitív vagy negatív legnagyobb megengedett hiba két nem egymást követő
osztásérték között (a + bL), ahol
a) L a hosszúság értéke a legközelebbi egész méterre kerekítve;
b) a és b értékét pedig az 1. táblázat adja meg.
Ha a tartomány egyik végét a mérték véglapja alkotja (pl. véglapos méterrúd) az ezen a ponton kezdődő bármely
távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát a 24. táblázat c értékével kell megnövelni.
24. táblázat

1.
2.
3.
4.

5.

A
Pontossági osztály
I
II
III.
D – szintmérő–szalagokra vonatkozó különleges osztály (1)
Legfeljebb 30 m (2)
S a tartály (geometria) mérőszalagokra vonatkozó
– különleges osztály

B
a (mm)
0,1
0,3
0,6
1,5

C
b
0,1
0,2
0,4
nulla

D
c (mm)
0,1
0,2
0,3
nulla

1,5

nulla

nulla

Minden 30 m-re, ha a szalag sima felületen fekszik
A mérőszalag/nehezék kombinációra alkalmazandó.
(2)
Ha a szalag névleges hosszúsága meghaladja a 30 métert, 30 méterenként további 0,75 mm legnagyobb
megengedett hiba engedélyezett.
(1)

A szintmérő-szalagok az I. és II. osztályba is sorolhatók; ebben az esetben bármely olyan két osztás közötti
távolságra, melynél az egyik vonal a nehezéken a másik pedig a mérőszalagon található, a legnagyobb megengedett
hiba + 0,6 mm, ha a képlet alapján kapott érték kevesebb, mint 0,6 mm.
A két egymást követő osztás közötti távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát és a két egymást
követő tartományra vonatkozó legnagyobb megengedett eltérést a 25. táblázat adja meg.
25. táblázat
A
A tartomány hossza (i)
1.
2.

i ≤ 1 mm
1 mm < i ≤ 1 cm

B
Legnagyobb megengedett hiba vagy eltérés a pontossági osztály szerint
I
II
III.
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,6

Az összehajtható mérték részeinek csatlakozásait úgy kell kialakítani, hogy a fent említett eltéréseken túl ne
okozzon 0,3 mm-nél nagyobb eltérést a II. osztálynál, illetve 0,5 mm-nél nagyobb eltérést a III. osztálynál.
1.2.2.3. Anyagok
1.2.2.3.1. A mértékekhez felhasznált anyagok hosszának a referenciahőmérséklettől számított + 8 °C-os
hőmérséklet-ingadozás következtében fellépő eltérése nem haladhatja meg a legnagyobb megengedett hibát. Ez
nem vonatkozik az S és D osztályú mértékekre, ha a gyártó feltünteti a hőtágulási együtthatót a leolvasott értékek
szükség szerinti korrekciójához.
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1.2.2.3.2. Kizárólag a II. vagy III. osztályba sorolhatók be az olyan anyagokból készült mértékek, amelyek méretei a
szélsőségesen ingadozó relatív páratartalom következtében a vonatkozó szabványban, vagy más normatív
dokumentumban előírtnál nagyobb mértékben megváltozhatnak.
1.2.2.4. Jelölések
A mértéken jelölni kell a névleges értéket. A milliméteres skálán minden centimétert számozással kell jelölni; a 2
cm-nél nagyobb osztásközű hosszúságmérőn minden osztásjelet számozni kell.
2. Italkiszolgáló térfogatmértékek
Az alábbiakban meghatározott italkiszolgáló térfogatmértékekre a 2. melléklet vonatkozó alapvető
követelményeit, az e fejezetben felsorolt követelményeket és a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési
eljárások közül az A2 vagy F1 vagy D1 vagy E1 vagy (B + E) vagy (B + D) vagy H modulokat lehet alkalmazni. A
megfelelőségi nyilatkozat másolatának benyújtására vonatkozó követelmény nem csak az egyes mértékekre, hanem
egy tételre vagy szállítmányra is alkalmazható. Azt a követelményt sem kell alkalmazni, amely szerint a műszeren fel
kell tüntetni a pontosságra vonatkozó adatokat.
2.1. Fogalommeghatározások
2.1.1. Italkiszolgáló térfogatmérték: közvetlen fogyasztásra értékesített folyadék (kivéve az orvosságokat)
meghatározott térfogatának kimérésére tervezett térfogatmérték (például pohár, korsó vagy űrmérték formájában).
2.1.2. Mértékjellel ellátott térfogatmérték: olyan térfogatmérték, amelyen mértékjel jelzi a névleges űrtartalmat.
2.1.3. Peremes térfogatmérték: olyan térfogatmérték, amelynek űrtartalma megegyezik a névleges űrtartalommal.
2.1.4. Transzfer mérték (Űrmérték): olyan térfogatmérték, amelyből fogyasztás előtt áttöltik a folyadékot.
2.1.5. Űrtartalom: a peremes térfogatmérték űrtartalma, illetve a térfogatmérték űrtartalma a mértékjelig.
2.2. Különleges követelmények
2.2.1. Referencia-feltételek
2.2.1.1. Hőmérséklet: a térfogatmérés referencia-hőmérséklete 20 °C.
2.2.1.2. A pontos méréshez szükséges helyzet: sima felületen, szabadon álló helyzetben.
2.2.2. Legnagyobb megengedett hibák (MPE)
26. táblázat
A

B
Mértékjellel ellátott

C
Peremes

1.

Italkiszolgáló térfogatmérték -Űrmérték
< 100 ml

± 2 ml

–0

2.

≥ 100 ml

±3%

+ 4 ml
–0

3.

Italkiszolgáló térfogatmérték - Ivóedény
< 200 ml

4.

≥ 200 ml

+6%
±5%

–0

± (5 ml + 2,5 %)

+ 10 %
–0
+ (10 ml + 5 %)

2.2.3. Anyagok
Az italkiszolgáló térfogatmértéket megfelelően merev, mérettartó anyagból kell készíteni, hogy térfogatát a
legnagyobb megengedett hibaértéken belül megtartsa.
2.2.4. Forma
2.2.4.1. Az űrmértékeket úgy kell kialakítani, hogy a betöltött folyadék legnagyobb megengedett hibának (MPE)
megfelelő változása legalább 2 mm-es eltérést eredményezzen a peremnél vagy a mértékjelnél.
2.2.4.2. A űrmértékeket úgy kell kialakítani, hogy a mért folyadék maradéktalan kitöltését semmi se akadályozza.
2.2.5. Jelölések
2.2.5.1. A megadott névleges űrtartalmat egyértelműen és eltávolíthatatlanul kell jelölni a mértéken.
2.2.5.2. Az italkiszolgáló térfogatmértékeken legfeljebb három, egyértelműen megkülönböztethető mértékjelet is
el lehet helyezni, de egyik sem lehet a másikkal összetéveszthető.
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2.2.5.3. Az összes jelölésnek elég egyértelműnek és tartósnak kell lennie ahhoz, hogy használat közben a
legnagyobb megengedett hiba túllépésére ne kerüljön sor.
IX. Kiterjedést mérő műszerek (MI-009)
A kiterjedést mérő műszerekre a 2. melléklet követelményeit és az e pontban megadott követelményeket kell
alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül az alábbi modulokat választhatja.
Mechanikus és elektromechanikus műszerek esetében:
F1 vagy E1 vagy D1 vagy (B + F) vagy (B + E) vagy (B + D) vagy H vagy H1 vagy G.
Elektronikus vagy szoftverrel működő műszerek esetében:
(B + F) vagy (B + D) vagy H1 vagy G.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Hosszúságmérő: a hosszúságmérő a mérendő termék adagolásával az elnyúló formájú anyagok (textilek,
szalagok, kábelek) hosszúságát méri.
1.2. Területmérők: a területmérők szabálytalan formájú anyagok, pl. a bőr területének meghatározására szolgálnak.
1.3. Többdimenziós mérőeszközök: a többdimenziós mérőeszközök egy termék legkisebb burkoló paralelepipedonja
élhosszának (hossz, magasság, szélesség) meghatározására szolgálnak.
2. A kiterjedést mérő mérőeszközökre egységesen alkalmazandó követelmények
2.1. Elektromágneses zavartűrés
2.1. 1. Az elektromágneses zavaroknak csak akkora lehet a hatása a kiterjedést mérő műszerekre, hogy
a) a mérési eredmények változása ne haladja meg a 2.2. pontban meghatározott kritikus határértéket; vagy
b) lehetséges maradjon a mérés elvégzése; vagy
c) a mérési eredményekben olyan pillanatnyi eltérések ne mutatkozzanak, melyeket nem lehet mérési
eredményként értelmezni, tárolni és továbbítani; vagy
d) a mérési eredményekben olyan jelentős eltérések mutatkoznak, melyeket a mérési eredményben érdekelt
valamennyi fél észrevesz.
2.2. A kritikus határérték egy osztásértéknek felel meg.
3. Hosszúságmérők
3.1. A mérendő termék jellemzői
3.1.1. A textíliákat a K tényező jellemzi. Ez a tényező a mérendő termék egységnyi felületének nyúlékonyságát és
súlyát veszi figyelembe, és a következő képlet alapján számítható ki:
2

K = ε · (G + 2,2 N/m ), ahol
A
ε egy 1 m széles szövetminta relatív nyúlása 10 N húzóerő mellett,
2

G a szövetminta egységnyi felületének súlya N/m -ben kifejezve.
A
3.2.Működési feltételek
3.2.1. Tartomány
Méretek és adott esetben a K-tényező a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül. A Ktényező tartományait az 27. táblázat mutatja be:
27. táblázat
A

B

C

Csoport

K tartománya

Termék

I.

0 < K < 2 x 10-2N/m2

Kis nyúlékonyságú

II.

2 x 10-2 N/m2 < K <
8 x 10-2 N/m2

Közepes nyúlékonyságú
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III.

8 x 10-2 N/m2 < K <
24 x 10-2 N/m2

Nagy nyúlékonyságú

IV.

24 x 10-2 N/m2 < K

Igen nagy nyúlékonyságú

3.2.2. Ha a mért anyagot nem a mérőműszer mozgatja, a sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatározott
tartományon belül kell lennie.
3.2.3. Ha a mérési eredmény függ a vastagságtól, felületminőségtől és a mozgatási módtól (pl. nagy tekercsről vagy
bálából), akkor a gyártónak megfelelő korlátozásokat kell meghatároznia.
3.3. Legnagyobb megengedett hibák (MPE)
3.3.1. Műszer
28. táblázat
A
B
Pontossági osztály
LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBA
I.
0,125 %, de legalább 0,005 Lm
II.
0,25 %, de legalább 0,01 Lm
III.
0,5 %, de legalább 0,02 Lm
Ahol Lm a legkisebb mérhető hossz, azaz a gyártó által meghatározott legkisebb hossz, amelynek mérésére a
mérőeszközt tervezték.
A különböző anyagtípusok helyes hosszértékét megfelelő mérőeszközzel (pl. mérőszalaggal) kell mérni. A mérendő
anyagot pedig egy erre alkalmas alátéten (pl. asztalon) egyenesen, nyújtás nélkül kell elhelyezni.
3.4. Egyéb követelmények
A mérőeszköznek biztosítania kell a mérőműszer tervezése szerint előírt nyúlékonyságnak megfelelő terméknek
nem nyújtott állapotban történő lemérését.
4. Területmérő-eszközök
4.1. Működési feltételek
4.1.1. Méréstartomány
A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek.
4.1.2. A termék állapota
Adott esetben a termék sebességével, vastagságával és felületminőségével kapcsolatban a gyártónak meg kell
adnia a mérőeszközre vonatkozó korlátozásokat.
4.2. Legnagyobb megengedett hibák (MPE)
Mérőeszköz
2

A legnagyobb megengedett hiba 1,0%, de legalább 1 dm .
4.3. Egyéb követelmények
4.3.1. A termék felhelyezése
A termék visszahúzása vagy megállítása nem okozhat hibát a mérési eredményben. Ha ez hibát okozna, akkor a
kijelzett érték ne legyen látható.
4.3.2. Osztásérték
A mérőeszközt 1,0 dm2-es osztásértékkel kell gyártani. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy vizsgálati célból egy 0,1
dm2-es osztásérték is rendelkezésre álljon.
5. Többdimenziós mérőeszközök
5.1. Működési feltételek
5.1.1. Méréstartomány
A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek.
5.1.2. Legkisebb méret
A legkisebb méret alsó határát az osztásértékek szerint a 29. táblázat határozza meg.
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29. táblázat
A
Osztásérték (d)

B
Legkisebb méret

(alsó határ)
1.
d ≤ 2 cm
10 d
2.
2 cm < d ≤ 10 cm
20 d
3.
10 cm < d
50 d
5.2. A termék sebessége
A sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül kell maradnia.
5.3. Legnagyobb megengedett hiba
Mérőeszköz
A legnagyobb megengedett hiba ± 1,0 d.
X. Kipufogógáz-elemző készülékek (MI-010)
Az alábbiakban meghatározott, a használatban lévő gépjárművek vizsgálatára és szakszerű karbantartására szolgáló
kipufogógáz-elemző készülékekre a 2. melléklet követelményeit és e fejezet követelményeit kell alkalmazni.
A gyártó a 3. mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárások közül a (B + F) vagy a (B + D) vagy a H1 modulokat
választhatja.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Kipufogógáz-elemző készülék: a kipufogógáz-elemző készülék olyan mérőműszer, amely a szikragyújtású
motorokból származó kipufogógázok meghatározott összetevőinek térfogatarányát határozza meg az elemzett minta
adott nedvességtartalma mellett.
1.1.1. Az elemzett gázösszetevők a szén-monoxid (CO), a szén-dioxid (CO2), az oxigén (O2) és a szénhidrogének
(HC).
1.1.2. A szénhidrogén-tartalmat a közeli infravörös abszorpció elvén alapuló módszerekkel mért n-hexán (C6H14)
koncentrációjában kell kifejezni.
1.1.3. A gázösszetevők térfogatarányát CO, CO2 és O2 esetén térfogatszázalékban (% V/V), és milliomodrészben
(ppm V/V) fejezik ki.
1.1.4. A kipufogógáz-elemző készülék a kipufogógáz összetevőinek térfogatarányából kiszámítja a lambda-értéket
is.
1.2. Lambda-érték: a lambda-érték a motor égetési hatékonyságára jellemző, a kipufogógázban lévő
levegő/üzemanyag aránnyal kifejezett, dimenzió nélküli mennyiség. Egy szabványosított referenciaképlettel
határozható meg.
2. Különleges követelmények
2.1. A műszerek osztályai
A kipufogógáz-elemző készülékek két osztályba (0 és I) sorolhatók. Ezen osztályokra vonatkozó legszűkebb mérési
tartományokat az 30. táblázat mutatja be.
30. táblázat
Osztályok és mérési tartományok
1.
Paraméter
0 és I osztály
2.
CO-arány
0–5 térfogatszázalék
3.
CO2 arány
0–16 térfogatszázalék
4.
CH-arány
0–2 000 ppm (V/V)
5.
O2 arány
0–21 térfogatszázalék
6.
λ
0,8–1,2
2.2. Előírt működési feltételek
A működési feltételekre vonatkozó értékeket a gyártónak kell az alábbiak szerint meghatároznia:
2.2.1. A klimatikus és mechanikus befolyásoló mennyiségek tekintetében:
a) A környezeti hőmérséklet tartományának legkisebb értéke 35 °C;
b) Az Ml mechanikus környezeti osztály alkalmazandó.
2.2.2. A villamos energia befolyásoló mennyiségei tekintetében:
a) A váltóáramú tápfeszültségre vonatkozó feszültség- és frekvenciatartomány;
b) Az egyenáramú tápfeszültségre vonatkozó határértékek.
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2.2.3. A környezeti nyomás tekintetében:
- A legkisebb és legnagyobb környezeti nyomás mindkét osztály tekintetében
p < 860 hPa, p > 1060 hPA.
min

max

2.3. Legnagyobb megengedett hiba
2.3.1. A legnagyobb megengedett hibát a következőképpen kell meghatározni
2.3.1.1. Mindegyik mért összetevőre nézve a 2. melléklet 3.1.1. pontja szerint előírt működési feltételek melletti
legnagyobb megengedett hiba, a 31. táblázatban meghatározott két érték közül a nagyobbik. Az abszolút értékeket
térfogatszázalékban vagy ppm-ben (V/V), a százalékos értékeket pedig a helyes érték százalékában fejezik ki.
31. táblázat
Legnagyobb megengedett hibák
Class 0

Paraméter

± 0,03 térfogatszázalék
1.

2.

3.

4.

I. kategória
± 0,06 térfogatszázalék

CO-arány
±5%

±5%

± 0,5 térfogatszázalék

± 0,5 térfogatszázalék

±5%

±5%

± 10 ppm vol

± 12 ppm vol

CO arány
2

CH-arány

O arány

±5%

±5%

± 0,1 térfogatszázalék

± 0,1 térfogatszázalék

±5%

±5%

2

2.3.2. A lambda-érték kiszámításakor a legnagyobb megengedett hiba 0,3 %. A konvencionális valódi értéket az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 83. számú előírása 5.3.7.3. pontjában meghatározott képlet
szerint számítják ki:
E célból a műszeren kijelzett értékeket használják fel a számításhoz.
2.4. A zavarok megengedett hatása
2.4.1. A kritikus határérték a műszerrel mért valamennyi összetevő térfogatarányának tekintetében megegyezik az
érintett paraméterre vonatkozó legnagyobb megengedett hibával.
2.4.2. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a műszerre, hogy:
a) vagy a mérési eredmény eltérése nem haladhatja meg a 2.4.1. pontban meghatározott kritikus határértéket,
b) vagy a mérési eredmények kijelzését ne lehessen érvényes eredményként értelmezni.
2.5. Egyéb követelmények
2.5.1.A felbontásnak a 32. táblázatban megadott értékekkel kell megegyeznie, vagy azokat egy nagyságrenddel
meghaladhatja.
32. táblázat

1.

0 és I osztály

CO
0,01 térfogat%

Felbontás
CO2
0,1 térfogat%

(1)

O2
(1)

CH
1 ppm vol

Legfeljebb 4 térfogatszázalékos mért értékeknél 0,01 térfogatszázalék, egyébként 0,1 térfogatszázalék.
A lambda-értéket 0,001 felbontással kell megjeleníteni.
2.5.2. 20 mérés szórása nem lehet nagyobb, mint az adott gázösszetevőre vonatkozó legnagyobb megengedett
hiba abszolút értékének egyharmada.
2.5.3. A CO, CO2 és HC mérésekor a műszernek, beleértve a meghatározott gázkezelő rendszert is, 15 másodperccel
a nullázógázról, pl. friss levegőről való átkapcsolást követően ki kell jelezni a kalibráló gázokra mutatott végső érték
95%-át. O2 mérésekor a műszernek – hasonló feltételek mellett – friss levegőről az oxigénmentes gázra való
átkapcsolást követően 60 másodpercen belül kell 0,1 térfogatszázaléknál kisebb értéket kijeleznie.
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2.5.4. A kipufogógáz összetevői – a mérendő összetevők kivételével – legfeljebb a legnagyobb megengedett hiba
abszolút értékéke felének megfelelő mértékben befolyásolhatják a mérési eredményeket azokban az esetekben,
amikor a mérendő összetevők a következő maximális térfogatarányban vannak jelen:
CO: 6 térfogatszázalék,
CO2: 16 térfogatszázalék,
O2: 10 térfogatszázalék,
H2: 5 térfogatszázalék,
NO: 0,3 térfogatszázalék,
HC (mint n-hexán): 2000 ppm (V/V),
Vízgőz a páratelítettségig.
2.5.5. A kipufogógáz-elemző készülékeknek nullázási, gázkalibrálási és belső beállítási lehetőségekkel kell
rendelkezniük. A nullázásnak és belső beállításoknak automatikusan kell működniük.
2.5.6. Az automata és félautomata beállító berendezéseknél a mérőműszer addig nem végezhet mérést, amíg a
beállítások nem történtek meg.
2.5.7. A kipufogógáz-elemző készülékeknek ki kell mutatniuk a gázérzékelő rendszerben visszamaradt maradékszénhidrogéneket. A mérés nem végezhető el, ha a maradék-szénhidrogének mérés előtti koncentrációja meghaladja
a 20 ppm-et (V/V).
2.5.8. A kipufogógáz-elemző készülékeket olyan eszközzel kell felszerelni, amely automatikusan észleli az
oxigéncsatorna érzékelőjének elhasználódásából vagy a csatlakozó vezeték károsodásából származó működési
zavarokat.
2.5.9. Amennyiben a kipufogógáz-elemző készülék különböző típusú üzemanyagok esetén is használható (pl.
benzin vagy cseppfolyósított gáz), akkor lehetővé kell tenni, hogy a lambda-érték számításánál alkalmazandó
együtthatókat egyértelműen lehessen kiválasztani a megfelelő egyenletbe.
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2. melléklet a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelethez
1. Alapvető követelmények
1.1. A mérőműszernek magas szintű metrológiai védelmet kell nyújtania annak érdekében, hogy valamennyi
érdekelt fél megbízhasson a mérési eredményben, továbbá a műszert úgy kell megtervezni és legyártani, hogy a
mérési technológia és a mérési adatok biztonsága tekintetében magas minőségi színvonalat képviseljen.
1.2. A követelmények alapján elfogadott megoldásoknál figyelembe kell venni a mérőműszer rendeltetési célját,
valamint a mérőműszer előrelátható nem rendeltetésszerű használatát is.
2.

Fogalommeghatározások

2.1. Mérendő mennyiség: a mérendő mennyiség a mérés tárgyát képező adott mennyiség.
2.2. Befolyásoló mennyiség: A befolyásoló mennyiség olyan mennyiség, amely nem azonos a mérendő
mennyiséggel, de befolyásolja a mérés eredményét.
2.3. Előírt működési feltételek: az előírt működési feltételek a mérendő mennyiségnek és a befolyásoló
mennyiségeknek azon értékei, amelyek mellett a mérőműszer rendes működési feltételei teljesülnek.
2.4. Zavar: az a befolyásoló mennyiség, amelynek értéke a vonatkozó követelményekben meghatározott
határértékeken belül marad, de kívül esik a mérőmérőműszer előírt működési feltételein. A befolyásoló mennyiség
abban az esetben minősül zavarnak, ha vonatkozásában nincsenek előírt működési feltételek.
2.5. Kritikus határérték: a kritikus határérték az az érték, amelynél a mérési eredmény változása a mérési
tapasztalatok alapján nem reális.
2.6. Mérték: a mérték olyan eszköz, amelynek használatával egy adott mennyiség egy vagy több ismert értéke
állandó jelleggel megismételhető vagy előállítható.
2.7. Közvetlen értékesítés: a kereskedelmi ügylet közvetlen értékesítésnek minősül, amennyiben:
a) a mérési eredmény a fizetendő ár alapjául szolgál, és
b) a méréssel kapcsolatos ügyletben részt vevő felek legalább egyike fogyasztó, vagy más olyan fél, aki hasonló
szintű védelmet igényel, és
c) az ügyletben részt vevő valamennyi fél az adott pillanatban és helyen elfogadja a mérési eredményt.
2.8. Éghajlati környezet: az éghajlati környezet azokat a körülményeket jelenti, amelyek között a mérőműszer
használható.
2.9. Közüzem: a közüzem villany-, gáz-, hő- vagy vízszolgáltatást nyújtó szolgáltató.
3. Követelmények
3.1. Megengedett hiba
3.1.1. Előírt működési feltételek mellett, és amennyiben nem lép fel zavar, a mérési hiba nem haladhatja meg a
legnagyobb megengedett hibának (MPE) megfelelő, műszerspecifikus követelményekben megállapított értéket.
3.1.1.1. Ha a 3. melléklet műszerspecifikus szakaszai másként nem rendelkeznek, a legnagyobb megengedett hibát
(MPE-t), mint a valódi mérési értéktől való kétirányú eltérést kell kifejezni.
3.1.2. Előírt működési feltételek mellett, és zavar fellépése esetén a teljesítendő követelményt a 3. melléklet
állapítja meg.
3.1.2.1. Ha a műszert meghatározott, állandó, folyamatos elektromágneses térben kívánják üzemeltetni, az
amplitúdómodulált sugárzó elektromágneses térben végzett vizsgálat folyamán a megengedett működési
értékeknek az MPE-n belül kell maradniuk.
3.1.3. A gyártónak meg kell határoznia azt az éghajlati, mechanikai és elektromágneses környezetet, amelyben a
mérőműszer használható, a mérőműszer pontosságát befolyásoló tápfeszültséget és egyéb befolyásoló
mennyiségeket, a 3. mellékletben megállapított követelmények figyelembevételével.
3.1.3.1. Az éghajlati környezet
Ha a 3. mellékletben másként nem szerepel, a gyártónak a 33. táblázatban szereplő hőmérsékletértékek közül ki
kell választania a felső és az alsó hőmérséklethatárt, és azt is jeleznie kell, hogy a műszert a kondenzált vagy a nem
kondenzált páratartalom melletti használatra, továbbá szabadtéri vagy beltéri használatra tervezték-e.
33. táblázat
A
1.
2.

Felső hőmérsékleti határ
Alsó hőmérsékleti határ

30 °C
5 °C

30

B
Hőmérsékleti határok
40 °C
55 °C
-10 °C
-25 °C

70 °C
-40 °C
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3.1.3.2. A mechanikai környezet
a) A mechanikai környezetet az alábbi M1-M3 osztály valamelyikébe kell besorolni:
M1: Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás szintje
alacsony, például a helyi széláramlásból vagy döngölésből, ajtócsapódásból, stb. eredő elhanyagolható szintű
rezgésnek és rázkódásnak kitett könnyű tartószerkezetekre szerelt műszer.
M2: Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás szintje
jelentős vagy magas, amely például gépekről és a közelben elhaladó járművekről vagy szomszédos nehéz
gépekről, szállítószalagokról, stb. ered.
M3: Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás szintje
rendkívül magas, például közvetlenül gépekre, szállítószalagra, stb. szerelt műszerek esetében.
b) A következő befolyásoló mennyiségeket kell figyelembe venni a mechanikai környezettel kapcsolatban:
ba) rezgés,
bb) mechanikai rázkódás.
3.1.3.3. Az elektromágneses környezet
a) Ha a 3. melléklet másképpen nem rendelkezik, az elektromágneses környezetet az alábbi E1, E2 és E3 kategóriák
valamelyikébe kell besorolni:
E1: Ebbe az osztályba sorolandók azok a műszerek, amelyeket olyan helyszínen használnak, ahol az
elektromágneses zavar szintje a lakó- és kereskedelmi építményekben, illetve egyszerű ipari létesítményekben
fellépő elektromágneses zavar szintjére jellemző.
E2: Ebbe az osztályba sorolandók azok a műszerek, amelyeket olyan helyszínen használnak, ahol az
elektromágneses zavar szintje az egyéb ipari létesítményekben fellépő elektromágneses zavar szintjére
jellemző.
E3: Ebbe az osztályba sorolandók a jármű-akkumulátorról táplált műszerek. Az ilyen műszereknek meg kell
felelniük az E2 osztály követelményeinek, valamint az alábbi követelményeknek:
aa) a belső égésű motorok indítómotorjának bekapcsolásakor fellépő feszültségcsökkenés,
ab) a lemerült akkumulátornak a járó motor mellett történő lekapcsolásakor fellépő tranziens
túlfeszültség.
b) A következő befolyásoló mennyiségeket kell figyelembe venni az elektromágneses környezettel kapcsolatban:
ba) feszültségkimaradás,
bb) rövid feszültségcsökkenés,
bc) feszültségtranziens a tápvezetéken illetve a jelvezetéken,
bd) elektrosztatikus kisülés,
be) rádiófrekvenciás elektromágneses tér,
bf) vezetett rádiófrekvenciás elektromágneses tér a tápvezetéken illetve a jelvezetéken,
bg) túlfeszültség a tápvezetéken illetve a jelvezetéken.
3.1.3.4. Egyéb olyan befolyásoló mennyiségek, amelyeket figyelembe kell venni:
a) feszültségingadozás,
b) hálózati frekvenciaingadozás,
c) hálózati frekvencia mágneses tere,
d) minden egyéb olyan mennyiség, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a mérőműszer pontosságát.
3.1.4. Az e rendeletben meghatározott vizsgálatok elvégzésekor a következő előírásokat kell alkalmazni:
3.1.4.1. A vizsgálatra és a hibák meghatározására vonatkozó alapszabályok
Az 3.1.1. és a 3.1.2. pontban meghatározott alapvető követelményeket minden vonatkozó befolyásoló mennyiség
esetében ellenőrizni kell. Ha erről a 3. melléklet vonatkozó műszerspecifikus szakasza másként nem rendelkezik,
ezeket az alapvető követelményeket kell alkalmazni minden befolyásoló mennyiség esetében, a befolyásoló
mennyiségek hatását külön-külön kell kiértékelni, úgy, hogy olyankor a többi befolyásoló mennyiséget lehetőleg
változatlanul a referenciaértéken kell tartani.
A metrológiai vizsgálatokat az egyes befolyásoló mennyiségek alkalmazásával egyidejűleg vagy azt követően kell
elvégezni, annak függvényében, hogy melyik körülmény felel meg a mérőműszer azon rendes működési állapotának,
amikor a befolyásoló mennyiség nagy valószínűséggel jelen van.
3.1.4.2. Környezeti páratartalom
a) Attól az éghajlati környezettől függően, amelyben a műszert használni kívánják, a tartós nedves-meleg (nem
kicsapódó páratartalom) vagy a ciklikus nedves-melegállóság (kicsapódó páratartalom) vizsgálat elvégzése szükséges.
b) A ciklikus nedves-meleg vizsgálat akkor szükséges, ha a párakicsapódás meghatározó, illetve ha a légcsere
hatása miatt a vízgőz párolgása felgyorsul. Olyan üzemi feltételek esetében, ahol a nem kicsapódó páratartalom a
meghatározó tényező, a tartós nedves-meleg vizsgálat szükséges.
3.2. Reprodukálhatóság
Azonos mérendő mennyiség megváltoztatott feltételek mellett megismételt mérései során kapott eredmények
közelisége. A mérési eredmények közötti különbség az MPE-vel összevetve nem lehet a mérési tapasztalatok alapján
indokolatlanul nagy.
3.3. Megismételhetőség
Ha a mérendő mennyiség mérését azonos körülmények között megismételjük, az egymást követő méréseknek
közel egyező eredményeket kell mutatniuk. A mérési eredmények közötti különbség az MPE-vel összevetve nem
lehet a mérési tapasztalatok alapján indokolatlanul nagy.
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3.4. Érzékelési küszöb és érzékenység
A mérőműszernek érzékenynek, az érzékelési küszöbnek pedig elég alacsonynak kell lennie a tervezett mérési
feladathoz.
3.5. Tartósság
A mérőműszert úgy kell megtervezni, hogy az a gyártó által megadott ideig biztosítsa metrológiai jellemzőinek
megfelelő stabilitását, amennyiben a műszert a rendeltetésének megfelelő környezeti feltételek mellett, a gyártó
utasításai szerint helyezik üzembe, tartják karban és üzemeltetik.
3.6. Megbízhatóság
A mérőműszert úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint mérsékelni tudja az olyan hibák hatását, amelyek
pontatlan mérési eredményhez vezetnének, kivéve azt az esetet, amikor egy ilyen hiba egyértelműen fennáll.
3.7. Alkalmasság
3.7.1. A mérőműszer esetében nem megengedett az olyan műszaki tulajdonság, amely megkönnyítheti a
mérőműszer használatával való visszaéléseket, ugyanakkor a véletlen helytelen használat eshetőségét a lehető
legkisebbre kell csökkenteni.
3.7.2. A mérőműszernek a gyakorlati működési feltételek figyelembevételével alkalmasnak kell lennie a
rendeltetésszerű használatra.
3.7.3. A szabályozott tartományon kívül eső áramlások vagy áramok esetében a közüzemi mérőműszer mérési
hibája nem mutathat egyoldalú eltérést.
3.7.4. Ha a mérőműszert a mérendő mennyiség időben állandó értékeinek mérésére tervezték, a mérőműszernek
érzéketlennek kell lennie a mérendő mennyiség kisebb ingadozásaira, illetve ilyen esetben a műszernek a jelenség
előfordulását jeleznie kell.
3.7.5. A mérőműszernek szilárdnak és anyagában alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű használat körülményei
közötti működésre.
3.7.6. A mérőműszer kialakításának lehetővé kell tennie a mérési feladatok ellenőrzését a mérőműszer forgalomba
hozatalát és üzembe helyezését követően. Ha szükséges, a műszernek tartalmaznia kell az ellenőrzéshez
elengedhetetlen különleges felszerelést vagy szoftvert. A vizsgálati eljárást a felhasználói kézikönyvnek kell
tartalmaznia.
3.7.7. Ha a mérőeszközhöz tartozó szoftver a mérési funkción túl egyéb feladatokat is ellát, a metrológiai jellemzők
szempontjából lényeges szoftvernek jól azonosíthatónak kell lennie, és arra a társított szoftver bármilyen hatása nem
megengedett.
3.8. Beavatkozás elleni védelem
3.8.1. A mérőműszer metrológiai jellemzőinek megváltoztatása nem megengedett mérőműszernek másik
eszközhöz történő csatlakoztatásával, a csatlakoztatott eszköz bármilyen jellemzőjével, illetve a mérőműszerrel
kommunikáló távvezérlő eszközzel.
3.8.2. A metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szerkezeti elemet úgy kell kialakítani, hogy megfelelő
védelemmel rendelkezzen. A tervezett biztonsági intézkedéseknek lehetővé kell tenniük az esetleges beavatkozások
bizonyítását.
3.8.3. A metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szoftver egyértelműen azonosítható, és védelemmel
kell ellátni.
A mérőműszernek lehetővé kell tennie a szoftver egyszerű azonosítását.
A beavatkozásra utaló bizonyítéknak vonatkozó szabványban, vagy egyéb normatív dokumentumban előírt
időtartamon keresztül rendelkezésre kell állnia.
3.8.4. A mérési adatokat, a metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szoftvert, a metrológiai
szempontból fontos, tárolt vagy továbbított paramétereket a szándékos vagy véletlen beavatkozással szemben
megfelelő módon védeni kell.
3.8.5. A közüzemi mérőműszer esetében a fogyasztott teljes mennyiséget megjelenítő kijelző, illetve az
elfogyasztott teljes mennyiség megállapítására szolgáló kijelző, és a díjfizetés alapjául szolgáló teljes vagy részleges
adat nullára való visszaállítása a használat során nem megengedett.
3.9. A műszeren szereplő, illetve a műszert kísérő információk
3.9.1. A mérőműszeren a következő jelöléseknek és feliratoknak kell szerepelniük:
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
b) a mérőműszer pontosságára vonatkozó információk,
c) a használati feltételekre vonatkozó információk;
d) a mérési határ;
e) a mérési tartomány;
f) az azonosító jel;
g) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány vagy az EU-tervvizsgálati tanúsítvány száma;
h) arra vonatkozó tájékoztató, hogy a metrológiai eredményeket szolgáltató kiegészítő eszközök megfelelnek-e az
e rendeletben előírt metrológiai ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseknek.
3.9.2. A túl kicsi, illetve túl érzékeny szerkezetű mérőműszer esetében a megfelelő információk feltüntetéséhez, ha
van, a csomagolást, illetve az e rendeletben előírt kísérő dokumentumokat kell a megfelelő jelöléssel ellátni.
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3.9.3. A mérőműszerhez mellékelni kell a működésére vonatkozó tájékoztatót, kivéve, ha ez a mérőműszer
egyszerűsége következtében szükségtelen. A tájékoztatónak könnyen érthetőnek kell lennie, és tartalmaznia kell a
következőket:
a) előírt működési feltételek;
b) a mechanikai környezet és az elektromágneses környezet osztálya;
c) alsó és felső hőmérsékleti határértékek, a páralecsapódás lehetősége, szabadtéri vagy beltéri használat;
d) üzembe helyezési, karbantartási, javítási, valamint a megengedett beállításokra vonatkozó utasítások;
e) a helyes működtetésre és az esetleges különleges használati feltételekre vonatkozó utasítások;
f) az illesztő egységekkel, részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás.
3.9.4. Az egy helyszínen vagy közüzemi mérés céljából üzemeltetett megegyező műszerek csoportjához nem
szükséges külön felhasználói kézikönyvet mellékelni minden készülékhez.
3.9.5. A 3. melléklet vonatkozó, műszerspecifikus szakaszának eltérő rendelkezései hiányában a mért értékre
vonatkozó skála osztásértéke 1x10n, 2x10n, illetve 5x10n formátumú, ahol az n egész szám vagy nulla. A
mértékegységet vagy annak jelét a számérték közelében kell feltüntetni.
3.9.6. A mérték esetében a névleges értéket vagy skálát kell feltüntetni, a használt mértékegységgel együtt.
3.9.7. A mértékegységeknek és a mértékegységek jelöléseinek összhangban kell lenniük a mértékegységekről és
azok jelöléséről szóló jogszabályok rendelkezéseivel.
3.9.8. A követelményekben előírt valamennyi jelölésnek és feliratnak jól láthatónak, le nem törölhetőnek,
egyértelműnek és át nem helyezhetőnek kell lennie.
3.10. A mérési eredmény kijelzése
3.10.1. A mérési eredményt kijelzőn vagy nyomtatott formában kell jelezni.
3.10.2. Az eredmény jelzésének minden esetben jól láthatónak, egyértelműnek kell lennie, és azt olyan jelölésekkel
és megjegyzésekkel kell kiegészíteni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó tájékozódhasson az eredmény
jellegéről. Lehetővé kell tenni a kijelzett érték jó olvashatóságát rendes működési feltételek között. Kiegészítő jelzések
megjelentetése is lehetséges, ha azok nem téveszthetők össze a metrológiailag ellenőrzött jelölésekkel.
3.10.3. Adattárolás esetében a nyomtatásnak vagy a rögzített adatnak jól olvashatónak és törölhetetlennek kell
lennie.
3.10.4. A közvetlen értékesítési ügyletek számára szánt mérőműszert úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésszerű
működés közben a mérési eredmény az ügyletben részt vevő mindkét fél számára jól látható legyen.
3.10.5. Ha közvetlen értékesítéskor döntő fontosságú, minden a fogyasztónak átadott, de ezen rendelet
követelményeinek meg nem felelő kiegészítő eszközzel előállított jegyen (bizonylaton) megfelelő tartalmú korlátozó
információt kell feltüntetni.
3.10.6. Függetlenül attól, hogy a közüzemi mérési célokra szánt mérőműszer távleolvasásra alkalmas-e, azt minden
körülmények között el kell látni olyan metrológiailag ellenőrzött kijelzővel, amely lehetővé teszi a fogyasztónak a
segédeszközök használata nélküli leolvasást. E kijelzőn megjelenő érték a fizetendő díj alapját képező mérési
eredmény.
3.11. Az adatok további feldolgozása kereskedelmi ügylet lebonyolítására
3.11.1. A közüzemi mérőműszerektől eltérő egyéb mérőműszereknek időtálló módon kell az adott ügylet
azonosítására alkalmas információkkal kísért mérési eredményt rögzíteni, amennyiben:
a) a mérés nem megismételhető, és
b) a mérőműszer rendeltetésszerű használata általában az ügyletben részt vevő felek egyikének távollétében
történik.
3.11.2. A mérés befejeztével igény szerint bármikor rendelkezésre kell tudni bocsátani a mérési eredmény időtálló
tanúsítását, valamint az ügylet azonosítására alkalmas információkat.
3.12. Megfelelőség-értékelés
A mérőműszert úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye az e rendelet vonatkozó követelményeinek való
megfelelőség teljes értékelését.
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3. melléklet a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelethez
A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
A. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
1. A belső gyártásellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4.
pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett
mérőműszerek megfelelnek e rendelet követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
A gyártó a 16. §-ban leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázatmegfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott műszernek a 2. pontban meghatározott műszaki dokumentációnak és az e rendelet
követelményeinek való megfelelőségét.
4. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
4.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren elhelyezi az e rendeletben meghatározott CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely eleget tesz e rendelet követelményeinek.
4.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszaki dokumentációval együtt a mérőműszer
forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszert, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
5. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
A2. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK RENDSZERTELEN IDŐKÖZÖNKÉNT VÉGZETT,
FELÜGYELT VIZSGÁLATAI
1. A belső gyártásellenőrzés és a bejelentett szervezet által, véletlenszerű időközönként végzett felügyelt
műszerellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy az érintett
mérőműszerek megfelelnek e rendelet követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
A gyártó a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázatmegfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott mérőműszereknek a 2. pontban meghatározott műszaki dokumentációnak és az e rendelet
követelményeinek való megfelelőségét.
4. Műszerellenőrzés
4.1. A gyártó választásának megfelelően vagy egy belső akkreditált szervezet, vagy a gyártó által választott bejelentett
szervezet – a műszerre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében – a szervezet által
meghatározott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a
mérőműszerek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. A szervezet által a forgalomba hozatal előtt a
helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a vonatkozó harmonizált
szabványokban illetve a normatív dokumentumban megállapított megfelelő vizsgálatokat, vagy az egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban meghatározott vagy ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a
mérőműszer megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek. Vonatkozó harmonizált szabvány vagy normatív
dokumentum hiányában az akkreditált belső szervezet vagy az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő
vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.2. Ha a mintában jelentős számú mérőműszer nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, az akkreditált belső
szervezet vagy bejelentett szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.
4.3. Amennyiben a vizsgálatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a
gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát.
5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben meghatározott kiegészítő metrológiai
jelölést, amely eleget tesz e rendelet követelményeinek.
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5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszaki dokumentációval együtt a mérőműszer
modelljének forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a műszert, amelyre vonatkozóan elkészítették.
5.3. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.4. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
B. MODUL: EU-TÍPUSVIZSGÁLAT
1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás azon része, melynek során a bejelentett szervezet megvizsgálja a
mérőműszer műszaki tervét, valamint ellenőrzi és igazolja, hogy az eszköz műszaki terve megfelel e rendelet vonatkozó
követelményeinek.
2. Az EU-típusvizsgálatot a következő módszerek bármelyikével el lehet végezni:
a) a teljes mérőműszer olyan mintadarabjának vizsgálata, amely a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív
(gyártási típus);
b) a mérőműszer műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés a 3. pontban említett műszaki
dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a mérőműszer egy vagy több kritikus részének a
tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálata (a gyártási típus és tervezési típus
kombinációja);
c) a mérőműszerre vonatkozó műszaki tervezés megfelelőségének értékelése a 3. pontban említett műszaki
dokumentáció és alátámasztó bizonyítékok vizsgálatával, mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus).
A bejelentett szervezet dönt a megfelelő módszerről és a vizsgálathoz szükséges mintadarabokról.
3. A gyártó az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez nyújtja be, amelyet ő választ
meg.
3.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a 16. §-ban említett műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését,
hogy a mérőműszer megfelel-e e rendeletkövetelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat megfelelő elemzését és
értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
3.2. A kérelem emellett, amennyiben alkalmazható, az alábbiakat tartalmazza:
a)a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is
kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;
b)a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált
szabványokat illetve normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak,
amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és
felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett
vizsgálatok eredményeit.
4. A bejelentett szervezet köteles:
4.1. a mérőműszer tekintetében:
a) a műszaki tervezés megfelelőségének értékelése céljából megvizsgálni a műszaki dokumentációt és
az alátámasztó bizonyítékot;
4.2. a mintadarab esetében:
a) ellenőrizni, hogy a mintadarab gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá
megállapítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok illetve normatív
dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők,
amelyeket az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;
b) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a
gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok és normatív dokumentumok
szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta;
c) elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy
amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban illetve normatív dokumentumokban szereplő
megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott megoldások – beleértve az alkalmazott egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban szereplőket is – teljesítik-e e rendelet alapvető követelményeit;
d) megállapodik a gyártóval az ellenőrzések, vizsgálatok és próbák elvégzésének helyszínéről.
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4.3. A mérőműszer egyéb részei tekintetében:
a) megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a csatolt bizonyítékokat, hogy értékelje a mérőműszer egyéb részei
műszaki terveinek megfelelőségét.
5. A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és az azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. A kijelölő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e
jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.
6. Amennyiben a típus megfelel e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít
ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének
feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy
több melléklete is lehet.
6.1. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek
alapján értékelni lehet, hogy a gyártott mérőműszer megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az
üzemelés közbeni ellenőrzést. Annak értékelésére, hogy a gyártott műszerek a megfelelő eszközökkel való
beszabályozás után metrológiai jellemzőik reprodukálhatósága tekintetében megfelelnek-e a vizsgált típusnak, a
tanúsítvány tartalma különösen a következőkre terjed ki:
6.1.1. A műszertípus metrológiai jellemzői;
a) a mérőműszer sértetlenségének biztosításához szükséges intézkedések (bélyegzés, szoftverazonosító stb.);
b) a mérőműszer azonosításához és a típusmegfelelőség külső vizuális ellenőrzéséhez szükséges egyéb
elemekre vonatkozó információk;
c) adott esetben a legyártott műszerek jellemzőinek hitelesítéséhez szükséges további részletes információk;
d) részegységek esetében a más részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás biztosításához
szükséges valamennyi szükséges információ.
6.1.2. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes, és újabb tíz éves időtartamokra
megújítható.
6.1.3. Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EUtípusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.
7. A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik,
amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg e rendelet követelményeinek, és
meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet
tájékoztatja erről a gyártót.
8. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a mérőműszereknek az e rendelet alapvető
követelményeinek való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti
EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.
9. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati
tanúsítványokról illetve ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – kijelölő hatósága
rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok illetve
kiegészítések jegyzékét.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok illetve kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát.
A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve a
tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.
10. A gyártó a mérőműszer forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az
EU-típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a
műszaki dokumentációt.
11. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban meghatározott kérelmet, és teljesítheti a 8. és 10.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.
C. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1. A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2. és 3. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban
forgó mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet
követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott mérőműszereknek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet
követelményeinek való megfelelőségét.
3. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
3.1. A gyártó az e rendeletben előírtak szerint minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely megfelel az EU- típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint e rendelet
követelményeinek.
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3.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
3.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
3.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
4. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
C2. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN ÉS A TERMÉKEK RENDSZERTELEN IDŐKÖZÖNKÉNT VÉGZETT,
FELÜGYELT VIZSGÁLATAIN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1. A belső gyártásellenőrzésen és a rendszertelen időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló
típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban
meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó mérőműszerek
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet vonatkozó
követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott mérőműszereknek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet
követelményeinek való megfelelőségét.
3. Műszerellenőrzés
A gyártó választásának megfelelően vagy egy akkreditált belső szervezet, vagy a gyártó által választott bejelentett
szervezet – a műszerre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében – a szervezet által
meghatározott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a
mérőműszerek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. Az akkreditált belső szervezet vagy a bejelentett
szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni, és el
kell rajta végezni a harmonizált szabványok vonatkozó részeiben, a normatív dokumentumokban, illetve az egyéb
vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a
mérőműszer megfelel-e az EU- típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és e rendelet vonatkozó követelményeinek.
3.1. Ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, az akkreditált belső szervezet vagy a bejelentett
szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.
3.2. Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy a mérőműszer gyártási eljárása
elvégezhető-e az elfogadható határértékeken belül, a mérőműszer megfelelőségének biztosítása érdekében.
3.3. Amennyiben a vizsgálatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a
gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát.
4. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
4.1.A gyártó az e rendeletben előírtak szerint minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint e rendelet
követelményeinek.
4.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, amelyet a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé tesz a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
4.2.2. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóságok kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
4.2.3. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
5. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
D. MODUL: A GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó teljesíti a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségeket, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint e
rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett mérőműszerek gyártása,
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1.A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
3.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
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a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.
3.2.A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és e rendelet vonatkozó követelményeinek.
3.2.2. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási
feljegyzések egységes értelmezését.
3.2.3. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, a szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések,
amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését
szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a
3.2. pontban említett követelményeknek.
3.3.1. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
3.3.2. Az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségbiztosítási rendszerekben szerzett
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
3.3.3. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése
érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz
szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a mérőműszer e követelményeknek való megfelelését.
3.3.4. A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – a 3.1. pontban meghatározott bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett
szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e
rendelet követelményeinek.
5.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
5.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.2.2 Minden forgalomba hozott mérőmérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
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műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.
7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi a kijelölő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
D1. MODUL: A GYÁRTÁSI FOLYAMAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA
1. A gyártási folyamat minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó teljesíti a 2.,
4. és 7. pontban meghatározott kötelezettségeket, valamint biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az
érintett mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
A gyártó a 16. §-ban leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázatmegfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
3. A gyártó a műszaki dokumentációt a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti
hatóságok számára.
4. Gyártás
A gyártó az 5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett mérőműszer gyártása,
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót a 6. pontban meghatározott módon felügyelik.
5. Minőségbiztosítási rendszer
5.1.A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
5.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció.
5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
5.2.1. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási
feljegyzések egységes értelmezését.
5.2.2. Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, a szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések,
amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését
szolgáló eszközök.
5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e az
5.2. pontban említett követelményeknek.
5.3.1. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
5.3.2. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségbiztosítási rendszerekben szerzett
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
5.3.3. Az auditcsoport felülvizsgálja a 2. pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy
a gyártó képes-e meghatározni e rendelet követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges
vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a mérőműszer e követelményeknek való megfelelését.
5.3.4. A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
5.4.A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
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5.5.A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
5.5.1. A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e az 5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
6. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
6.2.A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosításirendszer dokumentációja;
b) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
6.3.A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
6.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
7. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – az 5.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e rendelet
követelményeinek.
7.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
7.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
7.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
8. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) az 5.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 5.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban említett határozatai és jelentései.
9. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3., 5.1., 5.5., 7. és 8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
E. MODUL: A MÉRŐMŰSZER MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1. A mérőműszer minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része,
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesznek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett mérőműszer végtermékellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
3.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban
leírt típusnak és e rendelet követelményeinek.
3.2.1. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
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írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási
feljegyzések egységes értelmezését.
3.2.2. Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a
3.2. pontban említett követelményeknek.
3.3.1. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
3.3.2. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségbiztosítási rendszerekben szerzett
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
3.3.3. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése
érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni a jogalkotási aktus alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a mérőműszer e követelményeknek való megfelelését.
3.3.4. A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
3.4.A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5.A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
3.5.1. A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4.A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan műszeren feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben meghatározott kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e rendelet
követelményeinek.
5.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
5.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.
7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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E1. MODUL: A VÉGSŐ MŰSZERELLENŐRZÉS ÉS -VIZSGÁLAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1. A végső műszerellenőrzés és -vizsgálat minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó teljesíti a 2., 4. és 7. pontban meghatározott kötelezettségeket, valamint biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
A gyártó a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
3. A gyártó a műszaki dokumentációt a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi az illetékes
nemzeti hatóságok számára.
4. Gyártás
A gyártó az 5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert alkalmaz az érintett mérőműszerek
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót a 6. pontban meghatározott módon felügyelik.
5. Minőségbiztosítási rendszer
5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
5.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció.
5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
5.2.1. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes
értelmezését.
5.2.2. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések,
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e az
5.2. pontban meghatározott követelményeknek.
5.3.1. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
5.3.2. Az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségbiztosítási rendszerekben szerzett
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
5.3.3. Az auditcsoport felülvizsgálja a 2. pontban meghatározott műszaki dokumentációt annak ellenőrzése
érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az e rendelet alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a mérőműszer e követelményeknek való megfelelését.
5.3.4. A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
5.5.1. A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e az 5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
6. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
6.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
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alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
6.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
7. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint– az 5.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e rendelet
követelményeinek.
7.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
7.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóságok kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
7.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
8. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) az 5.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 5.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban említett határozatai és jelentései.
9. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3., 5.1., 5.5., 7. és 8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
F. MODUL: TERMÉKHITELESÍTÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1. A termékellenőrzés alapján történő típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2., 5.1. és 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett – a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – mérőműszerek megfelelnek az
EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott mérőműszernek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet követelményeinek
való megfelelőségét.
3. Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak
ellenőrzése érdekében, hogy a mérőműszer megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint e
rendelet vonatkozó követelményeinek.
A mérőműszerek vonatkozó követelményeknek való megfelelését ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó választása
szerint vagy úgy végzik el, hogy a 4. pontban meghatározott módon minden műszert megvizsgálnak és tesztelnek, vagy
úgy, hogy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a mérőműszereket.
4. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi mérőműszer vizsgálatával és tesztelésével
4.1. Minden mérőműszert külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabványokban,
normatív dokumentumokban, illetve az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű
vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a mérőműszer megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban
ismertetett jóváhagyott típusnak és e rendeletkövetelményeinek.
4.1.1. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt
azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
4.2.1. A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig a
nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
5. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése
5.1. A gyártó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak figyelemmel kísérése
biztosítsa az egyes gyártott tételek homogenitását, továbbá mérőműszereit homogén tételek formájában nyújtja be
ellenőrzésre.
5.2. Az 5.3. pont követelményeinek megfelelően minden tételből véletlenszerű mintát kell venni. A mintában lévő
valamennyi mérőműszert egyenként kell megvizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált
szabványokban, normatív dokumentumokban illetve műszaki előírásokban előírt vizsgálatokat vagy az ezekkel
egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a műszerek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati
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tanúsítványban ismertetett jóváhagyott típusnak és e rendelet vonatkozó követelményeinek, annak megállapítása
érdekében, hogy a tétel elfogadható vagy elutasítandó. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum
hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
5.3. A statisztikai eljárásnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
A statisztikai ellenőrzés a jellemző jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztosítania kell a következőket:
a) olyan minőségszint, amelynél az elfogadás valószínűsége 95 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 1 %,
b) olyan határminőség, amelynél az elfogadás valószínűsége 5 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 7 %.
5.4. Ha a tételt elfogadják, a tételbe tartozó valamennyi mérőműszert elfogadottnak kell tekinteni, kivéve azokat a
mintába tartozó mérőműszereket, amelyekről megállapították, hogy nem felelnek meg a vizsgálatoknak.
5.4.1. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan,
továbbá feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát a jóváhagyott műszeren.
5.4.2. A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a
nemzeti hatóságok számára.
5.5. Ha egy tételt elutasítanak, a bejelentett szervezet megfelelő intézkedéseket tesz a tétel forgalomba hozatalának
megakadályozása érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket gyakran elutasítják, a bejelentett szervezet
felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket tehet.
6. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
6.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben megállapított kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és eleget tesz e rendelet
vonatkozó követelményeinek.
6.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
6.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
mérőműszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6.2.3. A gyártó – a 3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett
szervezet azonosító számát is elhelyezheti a mérőműszereken.
7. Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem teljesítheti a gyártó 2. és 5.1. pontban
említett kötelezettségeit.
F1. MODUL: TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1. A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget
tesz a 2., a 3., a 6.1. és a 7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége
mellett kijelenti, hogy a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó
követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
2.1. A gyártó a 16. §-ban leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi az illetékes
nemzeti hatóságok számára.
3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott mérőműszereknek e rendeletkövetelményeinek való megfelelését.
4. Ellenőrzés
4.1. A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak
ellenőrzése érdekében, hogy a mérőműszerek megfelelnek e rendelet követelményeinek.
4.2. Az ezen követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó választása szerint vagy
úgy végzik el, hogy az 5. pontban meghatározott módon minden műszert megvizsgálnak és tesztelnek, vagy úgy, hogy a
6. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a mérőműszereket.
5. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi mérőműszer vizsgálatával és tesztelésével
5.1. Minden mérőműszert külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabványokban,
normatív dokumentumokban, illetve az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű
vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek. Ilyen
harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a
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megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
5.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti
hatóságok számára.
6. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése
6.1. A gyártó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás biztosítsa az egyes gyártott
tételek homogenitását, továbbá mérőműszereit homogén tételek formájában nyújtja be ellenőrzésre.
6.2. A 6.4. pont követelményeinek megfelelően minden tételből véletlenszerű mintát kell venni.
6.3. A mintában lévő valamennyi mérőműszert egyenként kell megvizsgálni, és – a vonatkozó követelményeknek való
megfelelésük megállapítása érdekében – el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabványokban, normatív
dokumentumokban, illetve az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű
vizsgálatokat annak meghatározása érdekében, hogy a tétel elfogadható vagy elutasítandó. Ilyen harmonizált
szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő
vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
6.4. A statisztikai eljárásnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
6.4.1. A statisztikai ellenőrzés a jellemző jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztosítania kell a következőket:
a) olyan minőségszint, amelynél az elfogadás valószínűsége 95 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 1 %,
b) olyan határminőség, amelynél az elfogadás valószínűsége 5 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 7 %.
6.5. Ha a tételt elfogadják, a tételbe tartozó valamennyi mérőműszert elfogadottnak kell tekinteni, kivéve azokat a
mintába tartozó mérőműszereket, amelyekről megállapították, hogy nem felelnek meg a vizsgálatoknak.
6.5.1. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan,
és a jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
6.5.2. A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a
nemzeti hatóságok számára.
6.5.3. Ha egy tételt elutasítanak, a bejelentett szervezet megfelelő intézkedéseket tesz a tétel forgalomba hozatalának
megakadályozása érdekében. Ha a tételeket gyakran elutasítják, a bejelentett szervezet felfüggesztheti a statisztikai
ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket tehet.
7. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben megállapított kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosító számát, amely eleget
tesz e rendelet követelményeinek.
7.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
7.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
7.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
7.2.3. A gyártó – az 5. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett
szervezet azonosító számát is elhelyezheti a mérőműszereken.
8. Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 2. pont (1)
bekezdésében, 3 és 6.1. pontban említett kötelezettségeit.
G. MODUL: AZ EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – mérőműszer megfelel e rendelet
követelményeinek.
2. A műszaki dokumentáció
2.1. A gyártó a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően kidolgozza a műszaki dokumentációt, és azt a 4. pontban
meghatározott bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a
mérőműszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat megfelelő elemzését és értékelését. A
műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges
mértékben – ismerteti a mérőműszer tervét, gyártását és működését.
2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti
hatóságok számára.
3. Gyártás
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A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése
biztosítsa a gyártott műszernek e rendelet követelményeinek való megfelelőségét.
4. Ellenőrzés
4.1. A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó harmonizált szabványokban
megállapított megfelelő vizsgálatokat, a normatív dokumentumokban, vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban
meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a mérőműszer megfelel-e e
rendelet alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett
bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és
mindegyik jóváhagyott mérőműszeren elhelyezi, illetve saját felelősségére elhelyezteti azonosító számát.
4.3. A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti
hatóságok számára.
5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben megállapított kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely eleget tesz e rendelet követelményeinek.
5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, amelyet a mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig
elérhetővé tesz a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a műszert, amelyre
vonatkozóan elkészítették.
5.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.2.2. A forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával.
6. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
H. MODUL: A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1. A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek eleget tesznek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett
mérőműszerek tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót pedig a 4. pontban
meghatározott módon felügyelik.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1.A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
3.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) a gyártandó mérőműszerek kategóriáinak egy-egy példányára vonatkozó, a 16. §-ban leírtaknak megfelelő műszaki
dokumentáció. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a mérőműszer megfelel-e a vonatkozó
követelményeknek, és tartalmazza a kockázat megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció
meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti
a műszer tervét, gyártását és működését.
c) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció, valamint
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőmérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó
követelményeinek.
3.2.1. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási
feljegyzések egységes értelmezését.
3.2.2. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, a szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a tervezést és
termékminőséget illetően;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó
harmonizált szabványokat illetve normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az
eszközöket, amelyeket e rendelet mérőműszerekre vonatkozó alapvető követelményeinek egyéb vonatkozó
műszaki előírások alkalmazásával történő teljesítésére használnak;
c) tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a szabályozott
műszerkategóriába tartozó mérőműszerek tervezése során használnak;
d) a megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések,
amelyeket használni fognak;
e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;

47

2999

3000

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

f) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
g) az előírt tervezési és műszerminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a
3.2. pontban említett követelményeknek.
3.3.1. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
3.3.2. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
3.3.3. Az audit csoport felülvizsgálja a 3.1. pont b) alpontjában meghatározott műszaki dokumentációt annak
ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, és el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a mérőműszer e követelményeknek való megfelelését.
3.3.4. A határozatról értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a
vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
3.5.1. A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és
a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségügyi nyilvántartás, így az elemzések,
számítások, vizsgálatok eredményei;
c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint pl. az
ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség szerint műszervizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben megállapított kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely eleget tesz e rendelet követelményeinek.
5.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
mérőműszer forgalomba hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a mérőműszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
5.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.2.2. Minden forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett műszaki dokumentáció;
b) a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.
7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
H1. MODUL: A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ÉS TERVVIZSGÁLATON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
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1. A teljes minőségbiztosításon és tervvizsgálaton alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része,
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2. Gyártás
2.1. A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett
mérőműszer tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából. A gyártót az 5. pontban meghatározott
módon felügyelik.
2.2. A mérőműszer műszaki tervezésének alkalmasságát a 4. pont rendelkezéseinek megfelelően vizsgálják.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi
minőségbiztosítási rendszere értékelését.
3.1.1. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
c) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek e rendelet vonatkozó követelményeinek.
3.2.1. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon
írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer
dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási
feljegyzések egységes értelmezését.
3.2.2. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a tervezést és
termékminőséget illetően;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó
harmonizált szabványokat illetve normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az
eszközöket, amelyeket e rendelet mérőműszerekre vonatkozó alapvető követelményeinek egyéb vonatkozó
műszaki előírások alkalmazásával történő teljesítésére használnak,
c) tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a szabályozott
műszerkategóriába tartozó mérőműszerek tervezése során használnak,
d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága,
f) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
g) az előírt tervezési és műszerminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a
3.2. pontban meghatározott követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő
minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek
való megfelelést.
3.3.1. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos
tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és
ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
3.3.2. A döntésről értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a
vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a
minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
3.5.1. A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. Döntéséről
értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.6. Minden bejelentett szervezet haladéktalanul tájékoztatja a kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott
és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága
számára a minőségbiztosítási rendszerek elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak
jegyzékét.
4. Tervvizsgálat
4.1. A gyártó a 3.1. pontban említett bejelentett szervezetnél kérelmezi a terv vizsgálatát.
4.2. A kérelemnek lehetővé kell tennie a mérőműszer tervének, gyártásának és működésének megértését, valamint az e
rendelet követelményeinek való megfelelés értékelését.
4.2.1. Tartalmazza a következőket:
a) a gyártó neve és címe;
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b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a 16. §-ban említett műszaki dokumentáció. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a mérőműszer
megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat megfelelő elemzését és értékelését. A
dokumentáció – amennyire ez a vizsgálat szempontjából szükséges – ismerteti a mérőműszer konstrukcióját és
működését.;
d) a műszaki tervezés megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ez az alátámasztó bizonyíték felsorol minden
felhasznált dokumentumot, különösen, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat vagy normatív dokumentumokat
nem kimerítően alkalmazták, és tartalmaznia kell – amennyiben az szükséges – a gyártó megfelelő
laboratóriumában vagy más vizsgáló laboratóriumban a gyártó nevében és felelősségi körében elvégzett, egyéb
vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó vizsgálatok eredményeit.
4.3. A bejelentett szervezet megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a terv megfelel e rendelet műszerre vonatkozó
követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-tervvizsgálati tanúsítványt ad ki a gyártónak. A tanúsítvány tartalmazza
a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, érvényességének feltételeit és a jóváhagyott terv azonosításához
szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
4.3.1. A tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak
értékelését, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált tervnek, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés
közbeni ellenőrzést. Annak értékelésére, hogy a gyártott műszerek a megfelelő eszközökkel való beszabályozás után
metrológiai jellemzőik reprodukálhatósága tekintetében megfelelnek-e a vizsgált tervnek a tanúsítvány tartalma a
következőkre terjed ki:
a) a mérőműszer tervének metrológiai jellemzői;
b) a mérőműszer sértetlenségének biztosításához szükséges intézkedések (plomba, szoftverazonosító, stb.);
c) a mérőműszer azonosításához és a tervnek való külső megfelelőség vizuális ellenőrzéséhez szükséges egyéb
elemekre vonatkozó információk;
d) adott esetben a legyártott műszerek jellemzőinek hitelesítéséhez szükséges további részletes információk;
e) részegységek esetében a más részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás biztosításához
szükséges valamennyi szükséges információ.
4.3.2. A bejelentett szervezet ezekről értékelő jelentést készít, és gondoskodik arról, hogy az a szervezetet kijelölő
tagállam rendelkezésére álljon. A tanúsítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes, és újabb tíz éves
időtartamokra megújítható.
4.3.3. Amennyiben a terv nem felel meg e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU
tervvizsgálati tanúsítvány kiadását, és az elutasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.
4.4. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely
azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg e rendelet követelményeinek, és meghatározza,
hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a
gyártót.
4.4.1. A gyártó értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet a jóváhagyott terv minden olyan
módosításáról, amely befolyásolhatja a mérőműszer e rendelet követelményeinek való megfelelőségét vagy a
tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítvány
kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó
bejelentett szervezetet részéről.
4.5. Minden bejelentett szervezet haladéktalanul tájékoztatja kijelölő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EUtervvizsgálati tanúsítványokról illetve ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre –a
kijelölő hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott
tanúsítványok, illetve kiegészítések jegyzékét.
4.5.1. Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-tervvizsgálati
tanúsítványok, illetve kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát.
4.5.2. A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-tervvizsgálati tanúsítványt, illetve
a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt
tartalmazó műszaki dokumentációt.
4.6. A gyártó az EU-tervvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát a
nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi a műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után tíz
évig.
5. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
5.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszerből eredő kötelezettségeket.
5.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és
a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségügyi nyilvántartás, így az elemzések,
számítások, vizsgálatok stb. eredményei,
c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az
ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
5.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
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alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
5.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet
szükség szerint műszervizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
6. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
6.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és – a 3.1.pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – az e rendeletben megállapított kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet követelményeinek.
6.2. A gyártó a mérőműszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
műszer forgalomba hozatala után 10 évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja azt a műszermodellt, amelyre vonatkozóan elkészítették, továbbá tartalmazza a tervvizsgálati
tanúsítvány számát.
6.2.1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.2.2. Minden forgalomba hozott mérőmérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt
a követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
7. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 5.3. és 5.4. pontban említett határozatai és jelentései.
8. Meghatalmazott képviselő
A gyártó meghatalmazott képviselője a gyártó nevében és felelősségére benyújthatja a 4.1. és a 4.2. pontban említett
kérelmet, és eleget tehet a 3.1., 3.5., 4.4., 4.6., 6. és 7. pontban említett kötelezettségeinek, amennyiben ez szerepel a
meghatalmazásban.
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4. melléklet a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelethez
(XXXX. SZ.)* EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Műszermodell/műszer (termék-, típus-, tétel vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a mérőműszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a mérőműszer
azonosításához erre szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. A bejelentett szervezet… (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a következő bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

*A gyártó megszámozhatja a megfelelőségi nyilatkozatot.
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A Kormány 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 13. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az akkreditálási okirat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
83. § (3) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza:]
„f ) a felkészültségre vonatkozó nyilatkozatot, továbbá”
2. §		
Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az akkreditálási határozat mellékletét képező részletező okirat tartalmazza:
a) tanúsító szervezet esetén a tanúsítás fajtáját, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő
hivatkozást, amely alapján termékeket, folyamatokat, személyzetet, szolgáltatásokat vagy irányítási rendszereket
tanúsítanak,
b) ellenőrző és hitelesítő szervezet esetén az ellenőrző és hitelesítő szervezet típusát, az ellenőrzés területét és
a hitelesítés alkalmazási körét és jellegét, amelyre az akkreditálás kiterjed, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb
dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az ellenőrzést végezni kell,
c) kalibrálólaboratórium esetén a kalibrálásokat, beleértve a végzett mérésfajtákat, a mérési tartományokat és
a legjobb mérési képességeket, vagy egy azzal egyenértékű paramétert,
d) vizsgálólaboratórium esetén a végzett vizsgálatokat vagy vizsgálatfajtákat, valamint a vizsgált anyagokat vagy
termékeket és alkalmazott módszereket,
e) mintavevő szervezet esetén az anyagok vagy termékek megnevezését, a végzett mintavételi, minta-előkészítési
eljárásokat és alkalmazott módszereket,
f ) jártassági vizsgálatokat szervező szervezet esetén a jártassági program és a vizsgálati minta megnevezését, azok
jellemző tulajdonságait és a műszaki területet,
g) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy esetén
az ágazat, szakágazat megnevezését,
h) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet esetén a tevékenységcsoportot és
az alkalmazási kört, valamint a tagállam megnevezését, ahol a hitelesítési tevékenységet végzi,
i) referenciaanyag gyártó szervezet esetén, a referenciaanyag típusa szerint (tanúsított, nem tanúsított vagy
mindkettő) azokat a referenciaanyag mátrixot jellemző tulajdonságokat, elvi megfontolásokat, alapelveket, amelyek
szerint a jellemző értékeket megállapították.”
3. §		
Az R. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) módosított
13. § (1) és (2) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
Hatályát veszti az R. 13. § (1) bekezdés h) és i) pontja.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1584/2016. (X. 25.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az ipari parkok, iparterületek fejlesztése,
a zöld város kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése témájú felhívásokra
benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő
hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és E oszlopában meghatározott projektjavaslatok (a továbbiakban:
projektjavaslatok) 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti támogatásához,
2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

D

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

Támogatás

azonosító száma

megnevezése

neve

(Ft)

TOP-6.1.115-EG1-2016-00001

Déli iparterület
alapinfrastruktúra
fejlesztése
Hódmezővásárhelyi

3.

TOP-6.1.1-

Ipari Park

15-HM1-2016-00001

infrastrukturális
fejlesztése

E

12. szám

1. melléklet az 1584/2016. (X. 25.) Korm. határozathoz

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja Eger déli iparterületeinek fejlesztése: egyrészt útépítési munkálatokat végeznek el az ahhoz
Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata

1 200 000 000

kapcsolódó közvilágítási hálózat létesítésével, járda- és vízelvezető árkok kialakításával együtt, másrészt
közműépítési munkákat végeznek. A fejlesztés keretén belül a szomszédos települések irányába egy térségi
iparági-gazdasági övezet kialakítása valósul meg.
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg is működő hódmezővásárhelyi ipari park

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város

bővítése önkormányzati tulajdonban lévő területek bevonásával. A projekt keretében közműveket építenek
1 094 000 000

Önkormányzat

és váltanak ki, feltáró utat építenek, útfelújítást végeznek, külterületi termőföldet vonnak ki termelésből
ipari területté történő átalakításuk és belterületbe vonásuk céljából. Az ipari park területén tervezett út- és
közműfejlesztések átfogóan az egész, már meglévő ipari park területére kiterjednek.
A projekt alapvető célkitűzése a befektetői igényekkel összhangban lévő alapinfrastruktúrával ellátott,

TOP-6.1.1-

Ipari park és iparterület

Miskolc Megyei Jogú

15-MI1-2016-00001

fejlesztése Miskolcon

Város Önkormányzata

jó közlekedési kapcsolatokkal és rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkező ipari park kialakítása és
1 500 000 000

fejlesztése Miskolc déli részén. A projekt révén elő kívánják mozdítani új vállalkozások betelepülését és

a helyi vállalkozások bővülését, ezáltal új munkahelyek teremtését, értékteremtő, gazdaságélénkítő, bevételt
generáló beruházások telepítését.

5.

TOP-6.1.1-

Nagykanizsai ipari park

15-NA1-2016-00001

fejlesztése

Nagykanizsa
Megyei Jogú Város

A projekt keretében a támogatást igénylő a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás élénkítésének
2 767 000 000

Önkormányzata

6.

A projekt célja a Kaposi Mór Oktató Kórház alulhasznosított épületeinek helyén zöldfelületek kialakítása,

tömb rehabilitációja,

Kaposvár Megyei Jogú

15-KA1-2016-00001

kulturális és környezet-

Város Önkormányzata

1 400 000 000

tudatos fejlesztése

7.

15-KA1-2016-00002

városmagjának
fenntartható és
gazdaságélénkítő

8.

9.

Zöld Város kialakítása

15-NY1-2016-00001

Nyíregyháza területén

TOP-6.3.2-

A szombathelyi

15-SH1-2016-00001

Sportliget fejlesztése

elbontják, ennek helyén tavat, játszóteret alakít ki a támogatást igénylő. A fejlesztés során a terület kulturális
A projekt Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztését
célozza. Ennek keretében elvégzik a zöldfelületek rekonstrukcióját, a zöld infrastruktúrahálózat bővítését,

Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

1 100 000 000

a támogatást igénylő tulajdonában lévő kereskedelmi és szolgáltató terek megújítását, energetikai
korszerűsítését, valamint a helyi termékek árusítására szolgáló városközponti piac létesítését. Felújítják
a parkolóhelyeket, sétautakat és járdákat, a hősziget-hatást csökkentő beavatkozásokat végeznek el,

szempontú fejlesztése

TOP-6.3.2-

kulturális fejlesztés, gazdaságélénkítő fejlesztés megvalósítása. A kórház déli tömbjét alkotó épületeket
és szolgáltató funkciókkal is bővül.

Kaposvár történelmi
TOP-6.3.2-

elősegítése érdekében új ipari terület kialakítását valósítja meg. Az új ipari területet – alkalmas barnamezős
terület hiányában – a meglévő ipari park mellett, zöldmezős beruházásként tervezik kialakítani.

Egykori Kórház Déli
TOP-6.3.2-

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4.

kicserélik az utcabútorokat, kerékpártárolókat alakítanak ki, és térfigyelő kamerákat telepítenek.
A projekt célja Nyíregyháza zöldfelületeinek, belvárosi tereinek megújítása és gazdaságélénkítés céljából

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város

1 250 000 000

Önkormányzata

Önkormányzata

a fejlesztés keretében utcai fasorokat újít meg, valamint Bujtos városrészen található tavak környezetét
fejleszti, közparkot létesít. A megújítani tervezett zöldfelületek nagysága: 19,55 hektár.

Szombathely
Megyei Jogú Város

egy használaton kívüli önkormányzati ingatlanból szolgáltató központ kialakítása. A támogatást igénylő

A fejlesztés a Csónakázó-tavat magában foglaló ingatlan területén belül, a Sportliget akcióterületen valósul
1 155 000 000

meg. Ennek keretében tornapálya, zöldfelület, kosárlabdapálya, labdarúgópálya és szolgáltató épület létesül,
elvégzik az akadálymentesítés érdekében szükséges munkálatokat, valamint biztosítják a nyilvánosságot.

3007

3008

A projekt keretében a támogatást igénylő tulajdonában álló, Jerikó utca 17. szám alatti, az épületek

energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti „korszerűt
A Debrecen,

megközelítő” energetikai minősítési osztály követelményeit nem teljesítő épületegyüttes épületeinek

Jerikó u. 17. szám
10.

energetikai korszerűsítése valósul meg. Megvalósul az iskolaépület energiahatékonyság-központú fejlesztése,

TOP-6.5.1-

alatti intézmények

Debrecen Megyei Jogú

15-DE1-2016-00002

épületegyüttesének

Város Önkormányzata

1 265 000 000

a külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése és a nyílászárók cseréje. Fosszilis energiahordozó alapú
hőtermelő berendezések beszerelése, fűtési és használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése, továbbá

energetikai

a fűtési csőhálózat felújítása, valamint a radiátorokon termosztatikus szelepek elhelyezése valósul meg.

korszerűsítése

Ezen kívül kialakítanak egy hőszivattyús rendszert, korszerűsítik a központi szellőző- és légkondicionáló
rendszereket, telepítenek egy mesterséges szellőztetőrendszert, valamint korszerűsítik a kül- és beltéri
világítási rendszereket.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
kijelölt szervezeteknek − a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló
2009. évi CXXXIII. törvény szerinti − közzétételéről
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § b) pontja
alapján a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság
(1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.)
az MKEH-PMFH/102-9/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a mérőműszerek forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló 2014. február 26-i 2014/32/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/32/EU irányelv) szerinti vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 2. napjától jogosultságot szerzett az alábbi
tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád, termék

Megfelelőségértékelési
tevékenység Eljárás/Modul

Az irányelv mellékletei

Vízmérők (III. melléklet MI-001)

EU-típusvizsgálat
Gyártás
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség

II. melléklet B. modul
II. melléklet D. modul

Gázmérők (IV. melléklet MI-002)
– Gázmérő számítóegységek
Hatásos villamos energia mérésére szolgáló
fogyasztásmérők (V. melléklet MI-003)
Víztől eltérő folyadékok mennyiségének mérése
(VII. melléklet MI-005)
– Üzemanyagtöltő
– Csővezetékek és tartályhajók feltöltésére szolgáló
rendszerekre szerelt mérőrendszerek – minden folyadék
– Csővezetékre szerelt mérőrendszerek (0,3 pontossági
osztály)
– Összes mérőrendszer (0,5 pontossági osztály)

EU-típusvizsgálat
Termékhitelesítésen alapuló
típusmegfelelőség

II. melléklet B. modul
II. melléklet F. modul

Automatikus mérlegek (VIII. melléklet MI-006)
– Automatikus jelölő mérlegek
– Automatikus ellenőrző mérleg
– Adagolómérlegek
– Szakaszosan összegző mérlegek
– Folyamatosan összegző mérlegek
– Dinamikus vasúti mérlegek
Viteldíjjelzők (IX. melléklet MI-007)

EU-típusvizsgálat
Gyártás
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség
Termékhitelesítésen alapuló
típusmegfelelőség

II. melléklet B. modul
II. melléklet D. modul
II. melléklet F. modul

Anyagi mértékek (X. melléklet MI-008)
– Anyagi hosszúságmérők

Egyedi termékellenőrzésen
alapuló megfelelőség

II. melléklet G. modul

Anyagi mértékek (X. melléklet MI-008)
– Italkiszolgáló térfogatmértékek

EU-típusvizsgálat
Gyártás
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség
Termékellenőrzésen alapuló
megfelelőség

II. melléklet B. modul
II. melléklet D. modul
II. melléklet F1. modul
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Megfelelőségértékelési
tevékenység Eljárás/Modul

Termékcsalád, termék

Kipufogógáz-elemző készülékek
(XII. melléklet MI-010)

Termékhitelesítésen alapuló
típusmegfelelőség

12. szám
Az irányelv mellékletei

II. melléklet F. modul

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 3.
Az Európai Unióba NB 1422 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság
(1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.)
az MKEH-PMFH/103-7/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a nem automatikus működésű mérlegek
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014. február 26-i 2014/31/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/31/EU irányelv) szerinti vizsgálat, ellenőrzés,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 2. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Megfelelőségértékelési
tevékenység Eljárás/Modul

Termékcsalád, termék

Nem-automatikus működésű mérlegek
– tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez
– tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom,
bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés
megállapítása céljából
– tömeg megállapítása jogszabályok vagy rendelkezések
alkalmazására vagy szakértői véleményhez bírósági
eljárások során
– tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek
súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis
és gyógykezelés céljaira
– tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek
vény alapján történő elkészítéséhez
és a tömeg meghatározása orvosi és gyógyszerészeti
laboratóriumokban végzett elemzésekben;

EU-típusvizsgálat
Gyártás
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség
Termékellenőrzésen alapuló
típusmegfelelőség
Az egyedi
termékellenőrzésen alapuló
megfelelőség

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 3.
Az Európai Unióba NB 1422 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***

Az irányelv mellékletei

II. melléklet B. modul
II. melléklet D. modul
II. melléklet F. modul
II. melléklet G. modul

12. szám
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján az
ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Korlátolt Felelősségű Társaság
(1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4.)
az MKEH-PMFH/113-16/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. február 26-ai 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/34/
EU irányelv) szerinti vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. szeptember
27. napjától jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Megfelelőségértékelési
terület
Termékcsalád, termék/
Felhasználási terület

I. Felszereléscsoport
villamos:
I. Felszereléscsoport
nem-villamos:
II. Felszereléscsoport gáz
villamos:
II. Felszereléscsoport por
villamos:
II. Felszereléscsoport gáz
nem-villamos:
II. felszereléscsoport por
nem-villamos:

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás / Modul

EU-típusvizsgálat (B. modul)
A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló
típusmegfelelőség (D. modul)
Termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (F. modul)
Belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton
alapuló típusmegfelelőség (C1. modul)
A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
(E. modul)
Belső gyártásellenőrzés (A. modul) és műszaki
dokumentáció megküldésével a bejelentett szervezet
tájékoztatása a 13. cikk (1) bekezdés (b) pontja (ii) alpontja
szerint, a dokumentáció megőrzése,
Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség (G.
modul)

Az irányelv mellékletei

III. melléklet
IV. melléklet
V. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet
IX. melléklet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 21.
Az Európai Unióba NB 1418 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján az
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26.)
az MKEH-PMFH/115-14/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a felvonókra és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai
parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv (a továbbiakban: 2014/33/EU irányelv) szerinti ellenőrzés,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 2. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
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Termékek

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

12. szám
A 2014/33/EU irányelv
mellékletei

Felvonók

Felvonók EU-típusvizsgálata (B. modul)
Felvonók átvételi ellenőrzése
A felvonókra vonatkozó egyedi termékellenőrzésen alapuló
megfelelőség (G. modul)
Felvonók termékminőség-biztosításon alapuló
típusmegfelelősége (E. modul)
Felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége
és tervvizsgálata (H1. modul)
Felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló
típusmegfelelősége (D. modul)

IV. B. melléklet
V. melléklet
VIII. melléklet
X. melléklet
XI. melléklet
XII. melléklet

Felvonókhoz
készült biztonsági
berendezések

EU-típusvizsgálat felvonókhoz készült biztonsági berendezések
vonatkozásában (B. modul)
Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség
felvonókhoz készült biztonsági berendezések vonatkozásában
(E. modul)
Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség felvonókhoz
készült biztonsági berendezések vonatkozásában (H. modul)
Típusmegfelelőség véletlenszerű ellenőrzéssel felvonókhoz
készült biztonsági berendezések vonatkozásában (C2. modul)

IV. A. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
IX. melléklet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 21.
Az Európai Unióba NB 1417 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján az
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26.)
az MKEH-PMFH/116-10/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a nyomástartó berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU európai parlamenti
és tanácsi (2014. május 15.) irányelv (a továbbiakban: 2014/68/EU irányelv) szerinti vizsgálat, ellenőrzés,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. szeptember 29. napjától jogosultságot szerzett
az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
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Termékcsalád,
termék/
Felhasználási
terület

Összes
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Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

Belső gyártásellenőrzésen és a nyomástartó berendezések
véletlenszerű időközönként végzett felügyelt vizsgálatán alapuló
típusmegfelelőség
A nyomástartó berendezés, mint végtermék ellenőrzésén és
vizsgálatán alapuló minőségbiztosítás
Típusmegfelelés a nyomástartó berendezések minőségbiztosítása
alapján
A gyártási folyamat minőségbiztosítása
A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló
típusmegfelelőség
Típusmegfelelőség a nyomástartó berendezés ellenőrzése alapján
EU-típusvizsgálat – gyártási típus
Egyedi ellenőrzésen alapuló megfelelőség
EU-típusvizsgálat – tervezési típus
Teljes minőségbiztosításon és tevvizsgálaton alapuló
megfelelőség
Belső gyártásellenőrzés és a nyomástartó berendezések
véletlenszerű időközönként végzett felügyelt ellenőrzése
A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség
Állandó kötések készítésére alkalmas személyzet jóváhagyása
Állandó kötések készítésére alkalmas eljárások jóváhagyása

A 2014/68/EU irányelv
mellékletei

III. melléklet – (C2. modul)
III. melléklet – (E1. modul)
III. melléklet – (E. modul)
III. melléklet – (D1. modul)
III. melléklet – (D. modul)
III. melléklet – (F. modul)
III. melléklet – (B. modul)
III. melléklet – (G. modul)
III. melléklet – (B. modul)
III. melléklet – (H1. modul)
III. melléklet – (A2. modul)
III. melléklet – (H. modul)
I. melléklet – 3.1.2.
I. melléklet – 3.1.2.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 15.
Az Európai Unióba NB 1417 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
Marton Műszaki Szakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(1116 Budapest, Tétényi út 128/B)
az MKEH-PMFH/118-17/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a felvonókra és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai
parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv (a továbbiakban: 2014/33/EU irányelv) szerinti vizsgálat,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 2. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékek

Felvonók

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

EU-típusvizsgálat (B. modul)
Felvonók átvételi ellenőrzése
A felvonókra vonatkozó egyedi termékellenőrzésen alapuló
megfelelőség (G. modul)

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 15.
Az Európai Unióba NB 1421 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***

A 2014/33/EU irányelv
mellékletei

IV/B. melléklet
V. melléklet
VIII. melléklet
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft.
(1132 Budapest, Váci út 48/A–B)
az MKEH-PMFH/120-16/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a felvonókra és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai
parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv (a továbbiakban: 2014/33/EU irányelv) szerinti vizsgálat,
ellenőrzés, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 2. napjától jogosultságot
szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Megfelelőségértékelési tevékenység

Termékek

Eljárás/Modul

A 2014/33/EU irányelv
mellékletei

Felvonók

Felvonók átvételi ellenőrzése
Egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség (G. modul)
Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség (E. modul)
Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség és tervvizsgálat
(H1. modul)
Gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség (D. modul)
EU-típusvizsgálat (B. modul)

V. melléklet
VIII. melléklet
X. melléklet
XI. melléklet
XII. melléklet
IV. B. melléklet

Felvonókhoz
készült
biztonsági
berendezések

EU-típusvizsgálat (B. modul)
Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség
(E. modul)
Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség (H. modul)
Típusmegfelelőség véletlenszerű ellenőrzéssel (C2. modul)

IV. A. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
IX. melléklet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 17.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés
(1148 Budapest, Fogarasi út 10–14.)
az MKEH-PMFH/123-16/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a nyomástartó berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU európai
parlamenti és tanácsi (2014. május 15.) irányelv (a továbbiakban: 2014/68/EU irányelv) szerinti tanúsítás
megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 11. napjától elismert független szervezetként
jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád, termék
Felhasználási terület

Összes

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

Állandó kötések roncsolásmentes vizsgálatát végző személyek
jóváhagyása

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 15.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***

A 2014/68/EU
irányelv melléklete

I. melléklet – 3.1.3.
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés
(1148 Budapest, Fogarasi út 10–14.)
az MKEH-PMFH/126-12/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a nyomástartó berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU európai
parlamenti és tanácsi (2014. május 15.) irányelv (a továbbiakban: 2014/68/EU irányelv) szerinti tanúsítás
megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 10. napjától jogosultságot szerzett az alábbi
tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád, termék
Felhasználási terület

Összes

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

Állandó kötések készítésére alkalmas személyzet jóváhagyása
Állandó kötések készítésére alkalmas eljárások jóváhagyása

A 2014/68/EU irányelv
mellékletei

I. melléklet – 3.1.2.
I. melléklet – 3.1.2.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 12.
Az Európai Unióba NB 2672 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.
(1013 Budapest, Lánchíd u. 15–17.)
az MKEH-PMFH/132-13/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − az egyszerű nyomástartó edények
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/29/EU európai parlamenti
és tanácsi (2014. február 26.) irányelv (a továbbiakban: 2014/29/EU irányelv) szerinti vizsgálat, ellenőrzés,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 5. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád,
termék/
Felhasználási terület

Összes

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

EU-típusvizsgálat (B. Modul)
Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és felügyelt
edényvizsgálat (C1. Modul)
Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és
véletlenszerű időközönként végzett felügyelt termékellenőrzés
(C2. Modul)
Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség
(C. Modul)

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 18.
Az Európai Unióba NB 2102 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***

A 2014/29/EU
irányelv mellékletei

II. melléklet – 1.
II. melléklet – 2.
II. melléklet – 3.
II. melléklet – 4.
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
b) pontja alapján a
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.
(1013 Budapest, Lánchíd u. 15–17.)
az MKEH-PMFH/133-13/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − a nyomástartó berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU európai parlamenti
és tanácsi (2014. május 15.) irányelv (a továbbiakban: 2014/68/EU irányelv) szerinti vizsgálat, ellenőrzés,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. október 5. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád,
termék/
Felhasználási terület

Összes

Megfelelőségértékelési tevékenység
Eljárás/Modul

Belső gyártásellenőrzésen és a nyomástartó berendezések
véletlenszerű időközönként végzett felügyelt vizsgálatán
alapuló típusmegfelelőség
A nyomástartó berendezés, mint végtermék ellenőrzésén
és vizsgálatán alapuló minőségbiztosítás
Típusmegfelelés a nyomástartó berendezések
minőségbiztosítása alapján
A gyártási folyamat minőségbiztosítása
A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló
típusmegfelelőség
Típusmegfelelőség a nyomástartó berendezés ellenőrzése
alapján
EU-típusvizsgálat – gyártási típus
Egyedi ellenőrzésen alapuló megfelelőség
EU-típusvizsgálat – tervezési típus
Teljes minőségbiztosításon és tervizsgálaton alapuló
megfelelőség
Belső gyártásellenőrzés és a nyomástartó berendezések
véletlenszerű időközönként végzett felügyelt ellenőrzése
A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség
Állandó kötések készítésére alkalmas személyzet
jóváhagyása
Állandó kötések készítésére alkalmas eljárások
jóváhagyása

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 18.
Az Európai Unióba NB 2102 számon bejelentett szervezet.
Az engedély visszavonásig érvényes.
***

A 2014/68/EU irányelv
mellékletei

III. melléklet – (C2. modul)
III. melléklet – (E1. modul)
III. melléklet – (E. modul)
III. melléklet – (D1. modul)
III. melléklet – (D. modul)
III. melléklet – (F. modul)
III. melléklet – (B. modul)
III. melléklet – (G. modul)
III. melléklet – (B. modul)
III. melléklet – (H1. modul)
III. melléklet – (A2. modul)
III. melléklet – (H. modul)
I. melléklet – 3.1.2.
I. melléklet – 3.1.2.
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
a) pontja alapján az
ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.
(1112 Budapest, Budaörsi út 45.)
az MKEH-PMFH/165-8/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − az egyes szállítható nyomástartó
berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági
Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: GBSZ rendelet) szerinti időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzések folytatására jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület
tekintetében:
Megfelelőségértékelési terület
Termék család, termék

Acélból készült, illetve varrat nélküli
gázpalackok

Megfelelőségértékelési
tevékenység

Időszakos biztonságtechnikai
ellenőrzés

Az ellenőrzés alapjául szolgáló
módszer, eljárás azonosítója

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1089-3:2011
MSZ EN 1968:2002
MSZ EN 1968:2002+A1:2006
MSZ EN 14189:2003

Alumíniumból, illetve
alumíniumötvözetekből készült varrat
nélküli gázpalackok

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1089-3:2011
MSZ EN 1802:2002
MSZ EN 14189:2003

Hegesztett kivitelű, ötvözetlen acélból
készült gázpalackok

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1089-3:2011
MSZ EN 1803:2002
MSZ EN 14189:2003

Hegesztett kivitelű alumíniumból
és alumíniumötvözetekből készült
gázpalackok

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1440:2008+A1:2012
MSZ EN 14912:2015

Acetilén gázpalackok

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1089-3:2011
MSZ EN ISO 10462:2014
MSZ EN 14189:2003

Palackötegek

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN ISO 10961:2012
MSZ EN 14189:2003

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 24.
Az engedély 2021. február 16-ig érvényes.
***
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
a) pontja alapján a
Prímaenergia Zrt. Ellenőrző Testület
(6750 Algyő, Téglás út)
az MKEH-PMFH/167-7/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − az egyes szállítható nyomástartó
berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági
Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: GBSZ rendelet) szerinti időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzések folytatására jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület
tekintetében:
Megfelelőségértékelési terület
Termék család, termék

Megfelelőségértékelési
tevékenység

A 2004. május 1-ét megelőzően
Magyarországon gyártott és forgalomba
helyezett cseppfolyós propán-butángázok
és ezek keverékeinek szállítására
és tárolására szolgáló hegesztett
alumíniumötvözet-, illetve hegesztett acél
palacktestek, valamint szelepeik

Időszakos biztonságtechnikai
ellenőrzés

Az ellenőrzés alapjául szolgáló
módszer, eljárás azonosítója

Egyes szállítható nyomástartó
berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági
követelményekről és a Gázpalack
Biztonsági Szabályzatról szóló
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
1. melléklet
MSZ EN 1440:2008+A1:2012
MSZ EN 14912:2015

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 17.
Az engedély 2019. december 1-ig érvényes.
***
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §
a) pontja alapján a
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.
(1112 Budapest, Repülőtéri út 2.)
az MKEH-PMFH/182-3/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében − az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti építési termékek teljesítmény állandóságának
értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület
tekintetében:
Termékcsalád, termék/
tervezett felhasználás

Beton
(általános építőipari felhasználás)

A termékek teljesítmény állandóságának
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer a 305/2011/EU rendelet V.
melléklete szerint (TÁÉE rendszer)

Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító
szervezet
(2+. rendszer)

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. október 17.
Az engedély 2021. szeptember 6-ig érvényes.

Műszaki specifikáció
(Rugalmas terület)

MSZ 4798
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A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye
a 2017. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben jelöli ki a Kormány a munkavédelemmel
és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a munkavédelmi, valamint a
munkaügyi hatóságokat.
A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a miniszter által megállapított
és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. § alapján
a következő irányelveket adom ki:
I. Általános elvek
1.
A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan
megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyeken az elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön.
A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések
során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt.
2.
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság célja, hogy
a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével
következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó
szabályok ellenőrzését és megtartását.
3.
A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása.
4.
A munkavédelmi hatóság jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom,
a tisztesség és a következetesség, valamint a komplexitás az egységes, fokozatos és arányos intézkedésekben.
5.
Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a hatósági intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás,
teljes hatósági szigorral kell fellépni. Az Mvt. 81–82. §-ai szerinti esetekben a súlyos veszélyeztetést
megvalósító munkáltatóval szemben a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szab ki. A kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § (2) bekezdés a) pontja
értelmében a hatóság a kis- és középvállalkozások első esetben előforduló jogsértése esetén sem tekinthet
el a bírság kiszabásától, amennyiben a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy
veszélyeztet.
6.
A munkavédelmi hatóság tartsa meg a jogerősítések rendjét, a közigazgatási határidőket és tegyen hatékony
intézkedéseket a bírságok behajtására.

II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei
– A 2017. év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljai
1.
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az
előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók
gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzéseivel.
2.
A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a
munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások
során gyors és szakszerű eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.
3.
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson munkavédelmi
ellenőrzést, ahol veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak, zajjal, kéz–karrezgéssel, veszélyes
anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők
jelenlétével járó tevékenységet folytatnak.
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A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló
munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák,
idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók)
foglalkoztatási körülményeit.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a nemzetgazdaság
munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintéséről szóló jelentést készít – a munkavédelmi hatóságok
és az érintett minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenységéről szóló jelentései alapján – a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére, közzététel céljából.

– A 2017. évi kiemelten ellátandó feladatok
1.
A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni – különösen
a mikro, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók és a szakképző intézmények, a szakképzésben
gyakorlati képzőként részt vevők, valamint a közfoglalkoztatók részére –, hogy ismeret hiány miatt ne történjen
szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás, valamint már
az oktatás során kapjon hangsúlyt a szabályos munkavégzés, a munkahelyi egészség és biztonság.
2.
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok 2017. évben félévente két-két alkalommal tartsanak saját vagy
közös rendezésű nyílt napot. Az egyik nyílt nap „A munkában megrokkantak és elhunytak emléknapja” hetében
kerüljön megrendezésre.
3.
Az Mvt. 81/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes
teljesítmény mutatókat a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok részére a 2017. évre vonatkozó
munkavédelmi szakmai teljesítmény-célkitűzés tartalmazza.
– Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok
1.
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok fordítsanak fokozott figyelmet a különösen veszélyes
foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a
bányászat és az egészségügy.
2.
A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban
szabálytalan munkavégzés esetén kiemelten szükséges ellenőrizni.
3.
Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat
legsúlyosabb veszélyforrásaira.
4.
Kereskedelmi tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat munkabaleseti
helyzetének javítására.
5.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálatával kell ráirányítani
a figyelmet a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalók speciális munkavédelmi
szükségleteire.
6.
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti
helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartsanak saját tervezésű célvizsgálatot az
indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére és a tapasztalatokról szóló számszaki
és szöveges összefoglalót küldjék meg a miniszternek.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A. § (1) bekezdése alapján
a következő irányelveket adom ki:
I. Általános elvek
1.
A miniszter, valamint a munkaügyi ellenőrzést végző hatóság célja a vállalkozói adminisztratív költségek
csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról
szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak érvényre juttatása, így különösen a munkaügyi előírások
végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység igényeknek megfelelő további erősítése, oly módon, hogy az
következetesen elősegítse a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatását. A módosuló foglalkoztatási szabályok
miatt különösen fontos az egyértelmű és megbízható információk közvetítése.
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Cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett
jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását,
illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.
A munkaügyi hatóság jogalkalmazási gyakorlatában a lehetőségekhez mérten kerüljön előtérbe a közigazgatás
szolgáltató elve.
A munkaügyi hatósági ellenőrzés, illetve eljárás alapján a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését,
egyben a prevenciót szolgáló, a jogszabályoknak megfelelő – szükséges és arányos – intézkedéseket,
jogkövetkezményeket – az eljárási határidők fokozott betartása mellett – kell alkalmazni.

II. A munkaügyi ellenőrzés elvei
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása céljából legalább
félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról,
azok esetleges változásairól. A fő cél, hogy a munkavállalók – különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra
visszatérni szándékozó álláskeresők – ismerjék a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és
kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen körülhatárolható legyen a betartandó és a
munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre (prevenció).
A munkaügyi ellenőrzésnek továbbra is kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés
nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása.
Így különösen a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz,
éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő
munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.
A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok törekedjenek az ellenőrzések arányos ágazati elosztására, arra is
tekintettel, hogy a megelőző évben munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve ellenőrzésbe
a megelőző évben be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok része legyen.
A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-a érje el a kereskedelem területén működő munkáltatókat.
A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása és a legális (adózó) munkahelyek számának növelése
érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően kell
vizsgálni – utóellenőrzés keretében – a döntés végrehajtását.
A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a területi sajátosságokat figyelembe véve évente legalább
egy alkalommal tartsanak vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület
foglalkoztatási helyzetére, a jellemző kiemelt szabálytalanságok visszaszorítása érdekében.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a munkaügyi ellenőrzések
tapasztalatairól a munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok jelentései alapján – a jogszabályok érvényesülésének
– visszaigazolása érdekében éves összefoglaló értékelést készít.

Budapest, 2016. november 2.
		

Varga Mihály

		

nemzetgazdasági miniszter nevében és megbízása alapján

		

Cseresnyés Péter s. k.,

		

munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a bérgarancia támogatás 2017. évi felső határáról
A Központi Statisztikai Hivatalnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2016. évi
15. 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 2017. évben 1 238 500 forint;
b) 7. § (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kétszeresének
megfelelő összeg a 2017. évben 495 400 forint.
Budapest, 2016. december 10.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.)
és a Partnerségi Megállapodás által meghatározott „10.4. A szakképzési rendszerek minőségének
és hatékonyságának javítására irányuló nemzeti vagy regionális, az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli
stratégiai szakpolitikai keret”, mint alkalmazandó előzetes feltétel teljesítéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletében (2013. december 17.) és a Partnerségi Megállapodásban
meghatározott előzetes (ex-ante) feltétel teljesítése érdekében, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
59. § (3) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja
alapján a szakképző intézmények részére a GINOP-6.2.3-16. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
című projekt fogadására történő felkészüléshez szükséges dokumentum (Módszertani kézikönyv a szakképzési
folyamatellenőrzésről az adatforrások meghatározásával és az ellenőrzés indikátorai) a http://www.kormany.hu/hu/
dokumentumok honlapon, a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményei között kerül közzétételre.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

3024

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatai

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságban való tagságát, továbbá a Fuvarozó
Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentativitás feltételeinek való meg nem felelés megállapításáról

HATÁROZAT
A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapítása tárgyában benyújtott
NGM/47647/2015 iktatószámú kérelem tárgyában hozott, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság jogszerű létrejöttének tényét, az abban való részvétel feltételeinek, valamint a reprezentativitás feltételeinek
való megfelelést megállapító NGM/21611/2016 iktatószámú határozatban el nem bírált kérdések tekintetében
megállapítom, hogy
a)
Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel a
Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságban (a továbbiakban: Közúti Közlekedési
Szolgáltatók AlÁPB) való tagság feltételeinek;
b)
a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel a
Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben való tagság feltételeinek;
c)
a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége nem reprezentatív.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
reprezentativitás feltételeinek való megfelelése tárgyában az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság
(a továbbiakban: ÁRMB) nem határozott.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületét, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások
Szövetségét megillető döntési (szavazati) jog megállapítása tárgyában az ÁRMB nem határozott.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozat az ÁRMB által az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja szerint hozott
ismételten megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján hatályát veszti.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a
határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági
felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni
(cím: 1369 Budapest, Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

INDOKOLÁS
A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a LIGA
Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója,
a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete, a
Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége,
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valamint a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (a továbbiakban együtt: kérelmezők) 2015. december 17-én a
Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB létrejöttének, továbbá az abban való részvétel feltételeinek való megfelelés,
valamint a résztvevő érdekképviseleteket megillető jogosultságok, és a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés
megállapítása tárgyában kérelmet nyújtott be az ÁRMB részére.
Az ÁRMB NGM/21611/2016 iktatószámú, 2016. június 10-én kelt és 2016. június 29-én jogerőre emelkedett
határozatában megállapította, hogy a Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB a Fuvarozó Vállalkozók Országos
Szövetsége, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, valamint a Teherfuvarozók
Európai Szakszervezete részvételével jogszerűen létrejött. Szintén ezen határozat keretei között állapította meg az
ÁRMB azt, hogy a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete reprezentatív, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, valamint a
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete pedig nem reprezentatív érdekképviselet.
Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, valamint a Közúti
Közlekedési Vállalkozások Szövetsége Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben való tagsága és reprezentativitása,
valamint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentativitása nem volt megállapítható, ezekben a
kérdésben az ÁRMB nem határozott. A határozat indokolásának I. pontja alapján ugyanis a Fuvarozó Vállalkozók
Országos Szövetsége, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete,
valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége által teljesített adatszolgáltatás során 53 munkáltató több
érdekképviselet által tag munkáltatóként feltüntetésre került, így ezen munkáltatókat az ÁRMB-nek a határozathozatalt
megelőzően az adatmegosztás tekintetében nyilatkozattételre kellett felhívnia.
Miután a nyilatkozattételre nyitva álló határidő valamennyi megkeresett munkáltató tekintetében letelt, az adatok
feldolgozását követően az ÁRMB megállapította, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, valamint
a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben való tagságának és
reprezentativitásának megállapítására, valamint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentativitásának
megállapítására irányuló, előző határozatban el nem bírált kérelem az alábbiak figyelembe vételével részben alapos.
I. Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően először azt kellett megvizsgálnia, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó
Ipartestülete, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott
kritériumoknak.
a)
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételnek, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel
Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete elektronikus adatszolgáltatása keretében 3157 tag
munkáltatót nevezett meg, melyből az ÁRMB 2209 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra,
hogy a Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR ’08 szerinti
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésű alágazatokba,
továbbá az 5210 Raktározás, tárolás, 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 5222 Vízi szállítást
kiegészítő szolgáltatás, 5224 Rakománykezelés, valamint 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
megnevezésű szakágazatokba (a továbbiakban: ágazat) főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók
számíthatóak be. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adott ágazatba főtevékenysége szerint
besorolt 2209 tagja az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 15,6 %-át foglalkoztatja.
Ezzel a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának
ba) alpontjában foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben való részvétel megállapításához öt
százalékos küszöbértéket határoz meg.
b)
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételnek, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel
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Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége elektronikus adatszolgáltatása keretében 81 tag munkáltatót
nevezett meg, melyből az ÁRMB 45 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra, hogy a Közúti
Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba főtevékenysége
szerint besorolt munkáltatók számíthatóak be. A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége adott
ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 45 tagja az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók
létszámának 18,4%-át foglalkoztatja. Ezzel a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége megfelel az ÁPBtv.
7. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben való
részvétel megállapításához öt százalékos küszöbértéket határoz meg.
Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerint fentieken túlmenően a Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB tagja olyan ágazati
érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása szerint
a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete 1990. szeptember 24. óta, a Közúti Közlekedési Vállalkozások
Szövetsége pedig 1990. szeptember 27. óta működik, így az ÁPBtv. hivatkozott, legalább két éves működést előíró
rendelkezése mindkét érdekképviselet esetében teljesült.
Fentiekre tekintettel a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és a Közúti Közlekedési Vállalkozások
Szövetsége, mint ágazati munkáltatói érdekképviseletek megfelelnek a Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB-ben
való tagság feltételeinek, és azonos ágazatba tartoznak.
Ennek megfelelően az ÁPBtv. fent hivatkozott 5. §-a alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Magánvállalkozók
Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége a Közúti Közlekedési Szolgáltatók
AlÁPB tagjai.

II. Az I. pont szerinti döntéshozatalt követően az ÁRMB-nek – a kérelemben foglaltaknak megfelelően – azt kellett
megvizsgálnia, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a Közúti Közlekedési Vállalkozások
Szövetsége, valamint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentatívnak minősülnek-e. Az ÁRMB jelen
határozatában a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentativitása tekintetében tudott döntést hozni.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ugyanis 2016. július 1-jén pótlólagos adatszolgáltatást teljesített,
a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége pedig 2016. június 29-én és 30-án pontosította, illetve kiegészítette
korábbi adatszolgáltatását. Az ÁRMB az adatok feldolgozását követően megállapította, hogy ezen adatszolgáltatások
eredményeként az érdekképviseletek között tag munkáltatóik tekintetében újabb duplikációk alakultak ki.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
reprezentativitás feltételeinek való megfelelése tárgyában így kizárólag a duplikációval érintett munkáltatók
adatmegosztó nyilatkozatainak beérkezését követően hozható megalapozott döntés. Ennek megfelelően ezen két
érdekképviselet reprezentativitása tekintetében az ÁRMB jelen határozatban nem hozott döntést.
Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint reprezentatív az az ágazati munkáltatói érdekképviselet, amely a
2. számú mellékletben 1-4. sorszám alatt szereplő szempontokra együtt legalább 10 pontot kapott.
A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége az általa elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB által
belföldi jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok
szerint a következő pontszámokat érte el:
1.
A képviselt gazdasági szervezetnél munkaviszonyban állók létszáma
A képviselt gazdasági szervezeteknél munkaviszonyban állók létszáma arányában összesen 25 pont osztható
fel. Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel
meg 25 pontnak. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége részére az ágazatba főtevékenysége szerint
besorolt 125 tagjánál munkaviszonyban állók létszámának arányában a maximális 25 pontból 0,14 pont jár.
2.
A képviselt gazdasági szervezetek által megtermelt éves nettó árbevétel
Az éves nettó árbevétel alapján összesen 25 pont osztható fel. Az ágazat éves nettó árbevétele felel meg
25 pontnak. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége részére az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt
125 tagjának éves nettó árbevétele arányában a maximális 25 pontból 0,15 pont jár.
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A munkáltatói érdekképviselet tagjainak száma
Az érdekképviselet tagjainak száma alapján összesen 20 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenységük
alapján besorolt munkáltatók száma felel meg 20 pontnak. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége 125,
az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató taggal rendelkezik, így a maximális 20 pontból
részére arányosan 0,08 pont jár.
Kollektív szerződéses lefedettség
A kollektív szerződéses lefedettség alapján összesen 15 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenységük
alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 15 pontnak.
Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy,
illetőleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerződés
vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű kollektív szerződést kell figyelembe
venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés, a szerződést kötő munkáltatói
érdekképviseletek egyenlő arányban részesednek a felosztható pontszámból.
A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége részére a maga és tagszervezetei által kötött, és az ágazatban
hatályos kollektív szerződések által lefedett munkavállalói létszám arányában a maximális 15 pontból 0 pont jár.

Az ÁRMB megállapította, hogy a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége reprezentativitása tekintetében a
rendelkezésre álló adatok alapján – függetlenül a 17, duplikációval érintett munkáltatója adatmegosztó nyilatkozataitól
– jelen határozatban megalapozott döntés hozható. Az egyes szempontokra kapott pontszámokból ugyanis
egyértelműen kiolvasható, hogy – a 17 nyilatkozat eredményétől függetlenül – matematikailag nem lehetséges a
reprezentativitás megállapításához szükséges 10 pont elérése. Az ÁRMB ennek megfelelően megállapította, hogy a
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége a 2. számú mellékletben 1–4. sorszám alatt szereplő szempontokra együtt
0,39 pontot kapott, így nem reprezentatív.

Az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdése szerint az ÁRMB a 13. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti megállapodás hiányában
állapítja meg, hogy az érdekképviselet a 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan
hány ponttal rendelkezik. Mivel a kérelem mellékletét képező, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók AlÁPB megalakítása
tárgyában kötött megállapodás 3. pontja rendelkezik az AlÁPB tagjait megillető jogosultságokról, a Magánvállalkozók
Nemzeti Fuvarozó Ipartestületét, valamint a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségét megillető döntési (szavazati)
jog megállapítása tárgyában az ÁRMB nem határozott.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2016. július 26. napján tartott ülésen a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdésének a) pontján, továbbá 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.
A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén,
továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.
Budapest, 2016. augusztus 11.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Közúti Közlekedési Szakszervezet reprezentativitás feltételeinek való megfelelését megállapításáról
HATÁROZAT
A Közúti Közlekedési Szakszervezet (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3., képviseletre jogosult
személy: Varga József ) által a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapítása tárgyában
benyújtott NGM/28142/2016 iktatószámú kérelemnek helyt adok. Megállapítom, hogy a Közúti Közlekedési
Szakszervezet az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló
2009. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletében 1-3. sorszám alatt szereplő szempontokra összesen 12,1 pontot
kapott, így reprezentatív.
Jelen határozat jogerőre emelkedésének napjával a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság jogszerű létrejöttének tényét, az abban való részvétel feltételeinek, valamint a reprezentativitás
feltételeinek való megfelelést megállapító, NGM/21611/2016 határozat rendelkező részének m) pontját
hatályon kívül helyezem.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a
határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági
felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni
(cím: 1369 Budapest, Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

INDOKOLÁS
Az ÁRMB 2016. június 10. napján kelt, június 29. napján jogerőre emelkedett határozatában – többek között –
megállapította, hogy a Közúti Közlekedési Szakszervezet megfelel a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati
Párbeszéd Bizottságban való tagság feltételeinek, ugyanakkor nem reprezentatív. Az ágazati párbeszéd bizottságokról
és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 1. számú
mellékletében 1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra ugyanis a Közúti Közlekedési Szakszervezet összesen
6,9 pontot kapott (az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény: 4,55 pont;
az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 1,02 pont; a kollektív szerződéses lefedettség: 1,29 pont), így nem érte el a
reprezentativitás megállapításához szükséges 10 pontot.
A Közúti Közlekedési Szakszervezet a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található elektronikus
nyilvántartórendszerben 2016. július 10. napján nyilvántartásba vételre bejelentette a részvételével kötött, hatályos
kollektív szerződéseket, majd július 12-én a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapítása tárgyában
kérelmet nyújtott be az ÁRMB részére.
A benyújtott kérelem az alábbiak figyelembe vételével alapos.
Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely az 1. számú mellékletben
1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra együtt legalább 10 pontot kapott.
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A Közúti Közlekedési Szakszervezet az általa elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB által belföldi
jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 1. számú mellékletében meghatározott szempontok szerint a
következő pontszámokat érte el:
1.
Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény
Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény arányában 40 pont osztható
fel, ha a választásra jogosultak 30%-a részt vett a választáson. Ha a részvétel 30%-nál alacsonyabb volt, a
40 pont arányosan csökkentve vehető figyelembe.
A számításban az ágazatba főtevékenység alapján besorolt, 15 fő felett foglalkoztató munkáltatóknál
megtartott legutóbbi üzemi tanácsi választáson leadott összes redukált szavazatot kell figyelembe venni.
A Közúti Közlekedési Szakszervezet részére a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért eredmény arányában a
maximális 40 pontból 9,79 pont jár.
2.
Az aktív szakszervezeti tagok létszáma
A munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen 25 pont osztható fel. Az ágazatba
főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg
25 pontnak.
A Közúti Közlekedési Szakszervezet részére az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatott, tagdíjat fizető
tagjai létszámának arányában a maximális 25 pontból 1,02 pont jár.
3.
A kollektív szerződéses lefedettség
A kollektív szerződéses lefedettség alapján összesen 20 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg 20 pontnak.
Amennyiben egy munkaviszonyban foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy,
illetőleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerződés
vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű kollektív szerződést kell figyelembe
venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés, a szerződést kötő munkavállalói
érdekképviseletek egyenlő arányban részesednek a felosztható pontszámból.
A Közúti Közlekedési Szakszervezet részére a részvételével kötött, és az ágazatban hatályos, regisztrált kollektív
szerződések által lefedett munkavállalói létszám arányában a maximális 20 pontból 1,31 pont jár.
Az ÁRMB megállapította, hogy a Közúti Közlekedési Szakszervezet az 1. számú mellékletben 1–3. sorszám alatt
szereplő szempontokra együtt 12,1 pontot kapott, így reprezentatív.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2016. július 26. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdésének a) pontján alapul.
A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén,
továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.
Budapest, 2016. augusztus 11.
		

Dr. Petrovics Zoltán
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12. szám

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete reprezentativitás feltételeinek való meg nem felelését
megállapításáról

HATÁROZAT
A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., képviseletre jogosult
személy: Székely Sándor) által a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapítása tárgyában
benyújtott NGM/28141/2016 iktatószámú kérelmet elutasítom. Megállapítom, hogy a Teherfuvarozók Európai
Szakszervezete az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló
2009. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletében 1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra összesen 8,2 pontot
kapott, így nem reprezentatív.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a
határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági
felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni
(cím: 1369 Budapest, Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

INDOKOLÁS
Az ÁRMB 2016. június 10. napján kelt, június 29. napján jogerőre emelkedett határozatában – többek között –
megállapította, hogy a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete megfelel a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati
Párbeszéd Bizottságban való tagság feltételeinek, ugyanakkor nem reprezentatív. Az ágazati párbeszéd bizottságokról
és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.)
1. számú mellékletében 1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra ugyanis a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete
összesen 0,7 pontot kapott (az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény:
0,12 pont; az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 0,60 pont; a kollektív szerződéses lefedettség: 0 pont), így nem érte
el a reprezentativitás megállapításához szükséges 10 pontot.
A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete az ÁRMB határozatának 2016. június 16. napján történt kézhezvételét
követően a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található elektronikus nyilvántartórendszerben
2016. július 31. napjáig nyilvántartásba vételre több, a részvételével kötött, hatályos kollektív szerződést bejelentett,
és 2016. július 5-én a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapítása tárgyában kérelmet nyújtott be az
ÁRMB részére.
A benyújtott kérelem az alábbiak figyelembe vételével nem alapos.
Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely az 1. számú mellékletben
1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra együtt legalább 10 pontot kapott.
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A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete az általa elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB által belföldi
jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 1. számú mellékletében meghatározott szempontok szerint a
következő pontszámokat érte el:
1.
Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény
Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választásokon elért eredmény arányában 40 pont osztható
fel, ha a választásra jogosultak 30%-a részt vett a választáson. Ha a részvétel 30%-nál alacsonyabb volt, a
40 pont arányosan csökkentve vehető figyelembe.
A számításban az ágazatba főtevékenység alapján besorolt, 15 fő felett foglalkoztató munkáltatóknál
megtartott legutóbbi üzemi tanácsi választáson leadott összes redukált szavazatot kell figyelembe venni.
A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete részére a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért eredmény
arányában a maximális 40 pontból 2,79 pont jár.
2.
Az aktív szakszervezeti tagok létszáma
A munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen 25 pont osztható fel. Az ágazatba
főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg
25 pontnak.
A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete részére az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatott, tagdíjat
fizető tagjai létszámának arányában a maximális 25 pontból 0,60 pont jár.
3.
A kollektív szerződéses lefedettség
A kollektív szerződéses lefedettség alapján összesen 20 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg 20 pontnak.
Amennyiben egy munkaviszonyban foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy,
illetőleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerződés
vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű kollektív szerződést kell figyelembe
venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés, a szerződést kötő munkavállalói
érdekképviseletek egyenlő arányban részesednek a felosztható pontszámból.
A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete részére a részvételével kötött, és az ágazatban hatályos, regisztrált
kollektív szerződések által lefedett munkavállalói létszám arányában a maximális 20 pontból 4,86 pont jár.
Az ÁRMB megállapította, hogy a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete az 1. számú mellékletben 1–3. sorszám alatt
szereplő szempontokra együtt 8,2 pontot kapott, így nem reprezentatív.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2016. július 26. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdésének a) pontján alapul.
A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén,
továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.
Budapest, 2016. augusztus 11.
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