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A nemzetgazdasági miniszter 34/2017. (X. 26.) NGM rendelete
a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, 
távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése 
minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.  évi LIII.  törvény 77.  § 
(2)  bekezdésében, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköreiről szóló 152/2014. (VI. 6) Korm. rendelet 90. § 1. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet végző szerencsejáték-
szervezőkre (a továbbiakban: szolgáltató) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. megerősített eljárás: az ügyfélben, az igénybe vett szerencsejáték-szolgáltatásban, az ügyletben, a szerencsejáték-

szolgáltatás igénybevételének online vagy offline módjában, valamint a földrajzi kitettségben rejlő kockázat 
kezelésére szolgáló, a  Pmt. 65.  §-a szerinti belső szabályzatban meghatározott esetekben végzett fokozott 
ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása és a  szolgáltató monitoring tevékenységének az  ügyfélnek 
a  szolgáltatás igénybevétele során végzett játéktevékenysége egészére történő kiterjesztése, beleértve 
az ügyfélprofiltól történő eltérés vizsgálatát és az ügyfél pénzeszközei forrásáról történő nyilatkozattételre való 
felhívását;

2. monitoring: a szolgáltató által
a) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése,
b) üzleti kapcsolaton kívül az ügylet és a kapcsolódó körülmények elemzése;

3. szokatlan ügylet: olyan ügylet, amely jelentősen eltér az  ügyfél korábbi tevékenysége alapján a  szolgáltató 
által az  adott ügyfélről kialakított képtől vagy az  adott szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett 
eljárásoktól, továbbá az olyan ügylet, amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja.

3. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere

3. § (1) A  szolgáltató a  belső kockázatértékelés során értékeli a  beazonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási 
kockázati tényezők szolgáltatóra gyakorolt hatását és a szolgáltatónál működő kockázatalapú ellenőrzési rendszer 
és folyamat megfelelőségét a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat enyhítése érdekében. A szolgáltató 
a kockázatokat alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja. A szolgáltató a kockázatokat legalább ügyfél, 
szerencsejáték-fajta (termék), alkalmazott eszköz (szerencsejáték-szolgáltatás online vagy offline nyújtása), földrajzi 
kockázati csoportba sorolja.

 (2) A  szolgáltatónak belső kockázatértékelésének elkészítése során, a  Pmt. 27.  §-ában, valamint a  pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai 
Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 
szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) 
NGM rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározottak mellett figyelembe kell vennie a tevékenységéhez kapcsolódó 
készpénz- és ügyfélforgalom nagyságrendjét, játékosi körének jellemzőit, valamint a nemzeti és a nemzetek feletti 
kockázatértékelés eredményét is.

 (3) A  szolgáltatónak a  belső kockázatértékelésének megalapozottságát forgalmi adatokkal is alá kell támasztania, 
amely tartalmazza az egy játékosra vetített átlagértékeket – különösen a megelőző 12 hónapban, havi bontásban 
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az összes játékos által játékba vitt tétek összegének egy játékosra vetített átlagösszegét, valamint a szolgáltató tiszta 
játékbevételének egy játékosra vetített átlagösszegét – is.

4. §  A szolgáltató a belső kockázatértékelésében dokumentálja a kockázati tényezőket és a kockázati tényezők alapjául 
szolgáló információkat, a  kockázatok értékelését, a  kockázatok kezelésére tett intézkedéseket, a  felelős személyt, 
a tervezett felülvizsgálat időpontját. A szolgáltató a belső kockázatértékelést köteles írásba foglalni és a szolgáltató 
Pmt. 65. §-a szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetőjével jóváhagyatni.

5. §  A  szolgáltatónak szerencsejáték-szervező tevékenysége során olyan módszereket kell alkalmaznia, amelyek 
alkalmasak a szolgáltató eljárásrendje és a  játékok menete során a szokatlan játékosi magatartások és tranzakciók 
kiszűrésére, valamint a nyereményigazolás valóságtartalmának alátámasztására.

6. §  A szolgáltató soron kívül felülvizsgálja a belső kockázatértékelését és módosítja, amennyiben
a) a tevékenységéhez kapcsolódó, a 3. § (3) bekezdése szerinti forgalmi adatokban legalább harminc százalékos 

változás következik be,
b) az általa korábban már azonosított kockázat természete megváltozik,
c) új, korábban még nem azonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
d) a saját maga által tett, kockázatot csökkentő intézkedésből ez következik,
e) minden egyéb esetben, amikor a szolgáltató feltételezi, hogy a kockázatértékelés alapjául szolgáló információ 

már nem képezi a belső kockázatértékelés alapját.

4. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

7. § (1) A Pmt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott belső ellenőrző és információs rendszer magában foglalja a beléptető- 
és nyilvántartási rendszer működtetését, ennek kezelésének és működésének szolgáltató általi belső ellenőrzését, 
a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés és eljárásrend betartásának szolgáltató általi rendszeres 
belső ellenőrzését, a belső ellenőrzést elősegítő felelősségi és tájékoztatási rendszer kialakítását, a felelős vezetőket, 
valamint a  pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelése érdekében 
működtetett szűrőrendszer alkalmazását.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti belső ellenőrző és információs rendszernek igazodnia kell a  szolgáltató tevékenysége 
nagyságrendjéhez, összetettségéhez, és így alkalmasnak kell lennie az  adott szerencsejáték-fajta tekintetében 
a szolgáltató belső kockázatértékelésében azonosított kockázatok kezelésének elősegítésére.

5. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás, a felügyeleti jóváhagyás szabályai

8. § (1) Ha az ügyfél nem jelent meg személyesen a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, és az ügyfél-átvilágítás 
a  szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján 
történt, az  ilyen módon azonosított ügyfél számára történő első kifizetésre kizárólag az ügyfél nevére a Pmt. 22. § 
(1) bekezdésében meghatározott pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlán keresztül kerülhet sor.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben, illetve a  fokozott ügyfél-átvilágítást szükségessé tevő más esetben 
a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedést a felügyeletet ellátó hatóság abban az esetben 
hagyja jóvá, ha az alkalmazott intézkedés alkalmas a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben 
felmerülő kockázatok kezelésére és az ügyfél-átvilágítás elemeinek Pmt. szerinti teljesítésére.

9. §  A  felügyeletet ellátó hatóság abban az  esetben hagyja jóvá a  szolgáltató belső szabályzatában meghatározott 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eseteket, ha a  szolgáltató belső kockázatértékelése alapján megállapítható 
az alacsony kockázat és a kapcsolódó intézkedések végrehajtásának módja is.

6. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei, az auditálás 
módja, az elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtása

10. § (1) Az  auditált elektronikus hírközlő eszköznek alkalmasnak kell lennie a  Pmt. 7.  § (2)–(3) és (5)  bekezdésében, 8.  § 
(1)–(3)  bekezdésében, 10.  § (1)–(2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (3)–(4)  bekezdésében és 19.  § 
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(1)  bekezdésében meghatározott intézkedéseknek legalább a  személyes megjelenéssel történő ügyfél-átvilágítás 
biztonsági szintjével megegyező biztonsági szint biztosításával történő végrehajtására.

 (2) Az  elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az  alábbi informatikai biztonsági 
követelményeknek megfelel:
a) elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b) üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési szabályzat vagy más belső 

szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek,
c) változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező 

változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg,
d) adatmentési és adat-visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 

a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat vagy más, kötelező jelleggel alkalmazandó belső szabályozó 
eszköz szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,

e) a  felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúra szinten szabályozott, dokumentált és 
az üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzött,

f ) a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat 
megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a  rendkívüli eseményekről automatikus 
figyelmeztetéseket generál,

g) a  hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési szabályzat 
vagy más belső szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a kiemelt jogosultságokkal elvégzett 
tevékenység naplózott, a  napló fájlok sérthetetlensége biztosított, és a  kritikus rendkívüli eseményekről 
automatikus figyelmeztetések generálódnak,

h) a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó eszköz 
szerinti gyakorisággal ellenőrzött,

i) a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j) egyéb adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az  adatkommunikáció 

bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt,
l) adattárolásra szolgáló eszközeinek védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a korlátozások rendszeres 

felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel fenntartott,
m) saját kontrolljai és az üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó eszköz gondoskodik a rendszerelemek 

és a kezelt információk sértetlenségéről és védelméről, valamint
n) biztosított a  megfelelő szintű fizikai védelem, az  elkülönített környezet és az  egyes biztonsági események 

detektálása.
 (3) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy

a) az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos, 
titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,

b) az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatását, beleértve a szolgáltatás 
biztonságára vonatkozó ügyféloldali felelősséget is,

c) a szolgáltatóoldali azonosításban csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt, aki a valós 
idejű ügyfél-azonosítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,

d) az  elektronikus hírközlő eszközre, az  azonosítási és hitelesítési folyamatra vonatkozó olyan, az  Európai 
Gazdasági Térség területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására jogosult gazdasági társaság által 
készített vizsgálati jelentéssel rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a  biztonsági 
kockázatokkal arányos,

e) a jogi szabályozás, az alkalmazott technológia vagy az üzleti folyamatban történt változás esetén, de legalább 
kétévente, a vizsgálati jelentést megújítsa,

f ) a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában 
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik 
legalább
fa) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Systems Auditor (CISA),
fb) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Security Manager (CISM),
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fc) az  International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified 
Information Systems Security Professional (CISSP) vagy

fd) az  Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead 
Auditor)

 képesítéssel és minősítéssel, valamint
g) az  ügyfél kérésére az  ügyfél számára lehetővé tegye az  azonosításával, hitelesítésével és a  nyilatkozatával 

kapcsolatos adatoknak az adatkezelés céljának megfelelő ideig történő tárolását és a tárolt adatok változatlan 
formában és tartalommal történő megjelenítését.

11. § (1) Az ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy az ügyfél-átvilágításhoz használt, a Pmt. 3. § 
32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alkalmas az e § szerinti ügyfél-átvilágítás 
elvégzésének keretén belül a  személyazonosságot igazoló ellenőrzésre. A  szolgáltató köteles megvizsgálni, hogy 
a  Pmt. 3.  § 32.  pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány egyes elemei és azok 
elhelyezkedése megfelelnek-e az okmányt kiállító hatóság előírásainak, amennyiben arra utaló körülmény merül fel, 
hogy az ügyfél hamis hatósági igazolvánnyal kívánja magát azonosítani.

 (2) Az ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy
a) a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítója 

megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes,
b) a  Pmt. 3.  § 32.  pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon megtalálható 

adatok megegyeznek az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
 (3) A  szolgáltató megköveteli az  ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel érintett ügyféltől az  ügyfél részére elektronikus 

levélben megküldött, elektronikus hivatkozás útján történő megerősítés elvégzését, vagy az ügyfél részére legalább 
8 karakterből álló egyedi azonosító kód elektronikus levélben vagy SMS-ben történő megküldése esetén a kód online 
felületen történő megadását és az ügyfél által megadott és a részére továbbított kód egyezőségének ellenőrzését.

 (4) A szolgáltató megszakítja az ügyfél-átvilágítást, ha
a) az ügyfél által bemutatott okmány, illetve okirat fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
b) az ügyfél, az általa bemutatott okmány, illetve okirat vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
c) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot, valamint
d) az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

 (5) Az ügyfél-átvilágítási eljárás lefolytatását a szolgáltatónak visszaigazolhatóan és ellenőrizhetően dokumentálnia kell.

12. § (1) Ha az  üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az  ügyfél körülményei alapján a  Pmt. 
65.  §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített eljárás eredményének megfelelően a  pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges, az auditált elektronikus hírközlő 
eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás alkalmazása esetén az  auditált elektronikus hírközlő eszköznek a  12.  §-ban 
foglalt rendelkezéseknek történő megfelelésen túl biztosítania kell, hogy a szolgáltató a személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány adatainak ellenőrzése során kép- és hangfelvételt, valamint képernyőképeket 
készíthessen az  okmány elő- és hátlapjáról, a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyazonosító adatokat és 
a lakcímet tartalmazó oldaláról, valamint az azonosítandó személyről. A képfelvételeken az ügyfél-átvilágítás során 
rögzítendő információknak tisztán láthatónak, felismerhetőnek és rögzíthetőnek kell lenniük.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az  auditált elektronikus hírközlő eszköznek a  vizuális- és 
hangkapcsolat lehetőségét biztosítania kell. A  valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus 
hírközlő eszköz képfelbontásának és a kép megvilágításának alkalmasnak kell lennie az ügyfél nemének, korának, 
arcjellemzőinek felismerésére és az  ügyfél által bemutatott fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, 
az okmányban foglalt adatok és a bemutatott okmány biztonsági elemeinek azonosítására.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél 
között létrejött teljes kommunikációt, az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását 
és az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a  szolgáltató ügyfél-átvilágítást végző alkalmazottja felszólítja 
az ügyfelet arra, hogy
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a  valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt, a  Pmt. 3.  § 32.  pontja szerinti 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját, és
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c) úgy mozgassa az ügyfél-átvilágításhoz használt, a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványát, hogy az  azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és 
rögzíthetők legyenek.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a  szolgáltató ügyfél-átvilágítást végző alkalmazottja 
megbizonyosodik arról, hogy az  ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az  általa bemutatott, a  Pmt. 3.  § 
32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon látható arckép alapján.

 (6) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott személyesen vagy hazai és 
külföldi okmányok elemeinek ellenőrzésére alkalmas szoftver használata útján ellenőrzi az okmányokat, az okmány 
biztonsági elemeinek (hologram, kinegram) felismerhetőségét és sérülésmentességét. Az eljárás nem hajtható végre, 
amennyiben a fényviszonyok, a képernyőképek, a kép és a hang minősége, az adatátvitel nem megfelelő.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az ügyfél-átvilágítás során az ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott 
megbizonyosodik arról, hogy a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély rendelkezik 
gépi adatolvasást lehetővé tevő mezővel.

 (8) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató megköveteli az ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel 
érintett ügyféltől, hogy az  a  részére elektronikus levélben vagy SMS-ben megküldött, legalább 8 karakterből 
álló egyedi azonosító kódot egy online felületen adja meg. Az  ügyfél által megadott és a  részére továbbított kód 
egyezőségét a szolgáltató ellenőrzi.

 (9) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató megszakítja az ügyfél-átvilágítást, amennyiben
a) az ügyfél visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b) az ügyfél által bemutatott okmány, illetve okirat fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
c) az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d) a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
f ) az ügyfél nem, vagy a szolgáltató számára észlelhetően más személy befolyása alatt tesz nyilatkozatot, valamint
g) az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

 (10) Az ügyfél-átvilágítási eljárás lefolytatását a szolgáltató visszaigazolhatóan és ellenőrizhetően dokumentálja.

7. Megerősített eljárás

13. §  A szolgáltató az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését – a Pmt. 11. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 
19. § (5) bekezdésében meghatározott eseteken túl – megerősített eljárásban hajtja végre, ha
a) az  ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország állampolgára, 

vagy ilyen országban lakóhellyel rendelkezik,
b) az ügyfél rendszeresen – legalább három különböző alkalommal – kéri, hogy nyereményét más játékosnak 

fizesse ki a szolgáltató.

14. § (1) A szolgáltató a megerősített eljárás lefolytatása során – a Pmt. 16–17. §-ában, valamint 19. §-ában meghatározott 
rendelkezések szerint lefolytatott ügyfél-átvilágítás keretében vagy azt követően, az  üzleti kapcsolat fennállása 
során – további információkat szerez az ügyfélről, az ügyfél pénzeszközei forrásának származásáról, a tervezett vagy 
végrehajtott tranzakció céljáról nyilvánosan elérhető adatbázisok és információk alapján, valamint ellenőrzi az ilyen 
módon tudomására jutott információkat.

 (2) Ha a  szolgáltató több, a  Pmt. hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik, 
a  megerősített eljárás keretében végzett monitoring tevékenységét alkalmazza a  beazonosított játékost érintően 
az  általa üzemeltetett valamennyi játékkaszinóban, kártyaterem-egységben, fogadásos játék során, valamint 
weboldalon.

8. Az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan vezetői döntést 
igénylő esetek meghatározása

15. § (1) A szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítését vagy ügyleti megbízás teljesítését – a Pmt.-ben meghatározottakon túl – 
a következő esetekben köti a Pmt. 65. §-a szerinti belső szabályzatában meghatározott vezető jóváhagyásához:
a) nyeremény kifizetése a tétet megtevő játékostól eltérő személy részére,
b) üzleti kapcsolat létesítése stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 

állampolgárával vagy ilyen országban lakóhellyel rendelkező személlyel, valamint
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c) ügyleti megbízás teljesítése stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
ország állampolgárával vagy ilyen országban lakóhellyel rendelkező személlyel.

 (2) Az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez kapcsolódó vezetői döntést minden esetben 
visszakereshető és ellenőrizhető módon dokumentálni kell.

9. Képzési program

16. § (1) A  szolgáltató a  Pmt. 64.  §-a alapján a  vezető beosztású játéktechnikai alkalmazottainak bevonásával éves képzési 
programot készít, és ez  alapján évente legalább egyszer, továbbá a  Pmt. 65.  §-a szerinti belső szabályzatának 
módosulása esetén képzést tart az alkalmazottak részére. Az újonnan belépő alkalmazottak a munkába állás előtt 
részt vesznek a képzésen.

 (2) A  képzési programok anyagát az  egyes tevékenységi területek tapasztalatainak folyamatos elemzésével és 
értékelésével alakítják ki, összhangban a tevékenységet érintő kockázatokkal.

 (3) A képzés tartalmazza
a) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos nemzeti és 

európai uniós jogi szabályozásra, a kapcsolódó nemzetközi ajánlásokra, a szolgáltató belső kockázatértékelésére,
b) a  szolgáltató szerencsejáték szervező tevékenysége során a  kockázatalapú megközelítés alkalmazására, 

az ügyfél-átvilágítás és a bejelentés belső eljárási rendjére, a játékos, illetve a szolgáltató alkalmazottja részéről 
a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozásra utaló körülményekre,

c) a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmányok formai és biztonsági elemeivel kapcsolatos 
információkra, valamint

d) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására, illetve az auditált elektronikus hírközlő eszköz 
alkalmazására

vonatkozó ismereteket.
 (4) A  képzésen részt vett személyeket a  szolgáltató írásban vagy szóban vizsgáztatja az  általa meghatározott 

szempontrendszernek megfelelően.
 (5) A képzés tematikáját, a képzésen részt vevő alkalmazottak nevét, beosztását és munkakörét, a vizsgák anyagát és 

eredményét a szolgáltató dokumentálja.

10. Ügylet teljesítésének felfüggesztése

17. § (1) A szolgáltató belső szabályzatában meghatározza az ügylet felfüggesztése során az ügyfélnek adandó tájékoztatás 
tartalmát, valamint szervezeti egységeinek vagy az érintett munkakört ellátó alkalmazottaknak a kötelezettségeit és 
felelősségét.

 (2) A szolgáltató a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon 
értesíti a  pénzügyi információs egységként működő hatóságot, valamint köteles biztosítani, hogy a  felfüggesztés 
ideje alatt a  telefonos kapcsolattartás a  pénzügyi információs egységként működő hatósággal a  kijelölt személy 
akadályoztatása esetén is biztosított legyen.

 (3) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát 
köteles elkülönítetten kezelni.

11. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének 
minimumkövetelményei

18. § (1) A  szolgáltató olyan automatikus szűrőrendszert alkalmaz, amely biztosítja a  pénzügyi és vagyoni korlátozásokat 
elrendelő uniós jogi aktusok és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak (a  továbbiakban együtt: korlátozó 
intézkedések) a késedelem nélküli végrehajtását.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a szolgáltató által alkalmazott minden olyan módszer automatikus szűrőrendszer-
üzemeltetésének minősül, amely esetében az ügyfél-átvilágítással érintett személy és a pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedéssel érintett személyek adatainak összehasonlítása (az egyezés vizsgálata, kizárása) nem manuálisan, hanem 
informatikai megoldás használatával történik.

 (3) A  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató, valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték 
szervezője a szűrést köteles elvégezni az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásakor.
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 (4) Az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtását követően a játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató, 
valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték szervezője a  szűrést köteles elvégezni a  monitoring során 
az ügyfél részére történő kifizetést megelőzően.

 (5) A  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató, valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték 
szervezője eltérhet a (4) bekezdésben meghatározott intézkedés alkalmazásától, amennyiben
a) a játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató döntésétől függően a játékkaszinó vagy kártyaterem 

területére történő belépéskor az  adott ügyfél vonatkozásában, vagy a  korlátozó intézkedéseket elrendelő 
uniós jogi aktusokkal és ENSZ BT határozatokkal kapcsolatos változás esetén azon ügyfelei vonatkozásában, 
melyekkel üzleti kapcsolatban áll,

b) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezője döntésétől függően az ügyfélnek a távszerencsejáték és 
online kaszinójáték szervezésére használt elektronikus hírközlő eszköz és rendszerbe történő bejelentkezésekor 
vagy a  korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokkal és ENSZ BT határozatokkal kapcsolatos 
változás esetén a már nyilvántartásba vett ügyfelei vonatkozásában

a szűrést elvégzi.
 (6) A  távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező a  szűrést köteles elvégezni a  távszerencsejátéknak nem 

minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a  hatszázezer forintot elérő vagy 
meghaladó összegű nyeremény kifizetését megelőzően, a  távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és 
rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről 
történő kifizetést megelőzően.

 (7) A szűrés eredményeképpen egyezéssel érintett ügyfél, ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából 
történő elemzését és értékelését a szolgáltató haladéktalanul végrehajtja és dokumentálja.

 (8) A szűrés során keletkezett adatot a szolgáltató a szűrés végrehajtásától számított nyolc évig köteles megőrizni.

12. Záró rendelkezések

19. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. § (1) A Pmt. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező, az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket auditált elektronikus hírközlő 
eszköz és rendszer útján végrehajtó szolgáltató e  rendszere auditálását vagy kiegészítő auditálását elvégezteti 
a  Pmt.-ben és e  rendeletben meghatározottaknak megfelelően, és az  erről szóló vizsgálati jelentést benyújtja 
a Szerencsejáték Felügyelet részére a Pmt. 65. §-ában foglalt belső szabályzat benyújtásával egyidejűleg. 2 éven belül 
kiállított vizsgálati jelentés esetén a szolgáltató benyújtja az auditor arra vonatkozó nyilatkozatát a Szerencsejáték 
Felügyelet részére a Pmt. 65. §-ában foglalt belső szabályzat benyújtásával egyidejűleg, hogy az auditált elektronikus 
hírközlő eszköz és rendszer megfelel a Pmt.-ben és e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek.

 (2) A  Pmt. hatálybalépésekor engedéllyel nem rendelkező, az  ügyfél-átvilágítási intézkedéseket auditált elektronikus 
hírközlő eszköz és rendszer útján végrehajtó szolgáltató e rendszere auditálását elvégezteti a Pmt.-ben és e rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően, és a vizsgálati jelentést csatolja az engedély iránti kérelméhez.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelete
a Magyar Államkincstárról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a 9–12. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 13. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  § (1)  bekezdése tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében, valamint a mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § (1) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Államkincstár jogállása és szervezete

1. §  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1) A Kincstár vezetője az elnök.
 (2) Elnökké szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és legalább ötéves 

vezetői tapasztalattal rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki.

3. § (1) A Kincstár vezetőjének helyettesei az elnökhelyettesek, akik az elnök munkáját segítik.
 (2) Elnökhelyettessé szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal és legalább 

hároméves vezetői tapasztalattal rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki.

4. §  A Kincstár
a) a központi szervből,
b) a különös hatáskörű, országos illetékességű igazgatási szervből és
c) a területi szervekből
áll.

5. § (1) A Kincstár központi szerve a Magyar Államkincstár Központ, amely a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész 
területére kiterjedő illetékességgel látja el.

 (2) A Kincstár központi szervét az elnök közvetlenül vezeti.
 (3) A  Kincstár központi szervénél több szervezeti egység irányítására igazgatói munkakör létesíthető. Az  igazgató 

tevékenységét igazgatóhelyettes segítheti.

6. § (1) A  Kincstár különös hatáskörű, országos illetékességű igazgatási szerve és – a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény alkalmazása során – a Kincstár nyugdíjfolyósító szerve a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
(a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság).

 (2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szerv a Kincstár 
központi szerve.

 (3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettes segítheti.

7. § (1) A Kincstár területi szerveit és azok illetékességi területét az 1. melléklet határozza meg.
 (2) A Kincstár hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – 

első fokon a területi szervek járnak el.
 (3) A Kincstár területi szerveinek hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben – ha törvény vagy kormányrendelet 

eltérően nem rendelkezik – a fellebbezés elbírálására jogosult szerv és a felügyeleti szerv a Kincstár központi szerve.
 (4) A területi szervet igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettes segítheti.
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8. § (1) A Kincstár alkalmazottai felett – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat 
az elnök gyakorolja. Az elnök a munkáltatói jogkör gyakorlásának jogát a szervezeti és működési szabályzatban – 
törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy részben átruházhatja.

 (2) Az  elnök, az  elnökhelyettes és a  Kincstár központi szervének más alkalmazottja a  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
és a  területi szervek igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit közigazgatási hatósági eljárás során nem utasíthatja. 
E rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha e személyeket felügyeleti hatáskörben eljárva feladat ellátására vagy 
mulasztás pótlására utasítják.

 (3) Az  önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott működtetési feladatok ellátására 
a  Kincstár központi szervében önálló szervezeti egység működik. E  szervezeti egység vezetőjét a  Kincstár elnöke 
az e-közigazgatásért felelős miniszter javaslatának figyelembevételével nevezi ki és menti fel. Az e-közigazgatásért 
felelős miniszter és a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter az  önkormányzati ASP rendszer működtetésével 
összefüggésben, a  Kincstár törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése, jelentéstételre vagy 
beszámolóra kötelezése tekintetében javaslatot tehet a miniszternek.

 (4) A  Regionális Fejlesztési Programokhoz kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatok ellátásáért felelős vezetői 
munkakört betöltő kormánytisztviselő szakmai kérdésekben önállóan jár el, akit a Kincstár elnöke a közreműködő 
szervezeti feladatok ellátásával összefüggésben nem utasíthat. A közreműködő szervezeti feladatok ellátásáért felelős 
vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a közreműködő szervezeti feladatok ellátása során a hivatali szervezet 
vezetőjének minősül, a közreműködő szervezeti feladatok ellátásához szükséges mértékben más szervezeti egységek 
vezetőinek utasítást adhat.

 (5) Az  igazoló hatósági feladatainak ellátásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő szakmai 
kérdésekben önállóan jár el, akit a  Kincstár elnöke az  igazoló hatósági feladatok ellátásával összefüggésben nem 
utasíthat. Az igazoló hatósági feladatainak ellátásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő az igazoló 
hatósági feladatok ellátása során a hivatali szervezet vezetőjének minősül, az igazoló hatósági feladatok ellátásához 
szükséges mértékben más szervezeti egységek vezetőinek utasítást adhat.

 (6) A  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK,  
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 
7. cikke szerinti kifizető ügynökségi feladatok ellátásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő szakmai 
kérdésekben önállóan jár el, akit a Kincstár elnöke a kifizető ügynökségi feladatok ellátásával összefüggésben nem 
utasíthat. A kifizető ügynökségi feladatok ellátásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a kifizető 
ügynökségi feladatok ellátása során a  hivatali szervezet vezetőjének minősül, a  kifizető ügynökségi feladatok 
ellátásához szükséges mértékben más szervezeti egységek vezetőinek utasítást adhat.

2. A Kincstár államháztartási feladataival összefüggő rendelkezések

9. § (1) A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti szervként a Kincstárt jelöli ki.

 (2) A Kincstár az Áht.-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatai körében
a) vezeti a központi költségvetés előirányzat nyilvántartási rendszerét, előirányzati fedezetvizsgálatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb ellenőrzési feladatokat lát el;
b) közreműködik az államháztartás alrendszereinek finanszírozásában;
c) ellátja a számlavezetési és pénzforgalom-lebonyolítási feladatokat;
d) likviditáskezelést végez;
e) befektetési szolgáltatást, valamint kiegészítő szolgáltatást nyújt az  állam által kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok tekintetében;
f ) működteti a központosított illetményszámfejtés rendszerét;
g) beszámolási és könyvvezetési feladatokat lát el az  államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben 

meghatározott központi kezelésű előirányzatok tekintetében;
h) ellenőrzéseket végez az  államháztartás pénzeszközeivel és a  nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a  beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek 
szabályszerű teljesítésének biztosítása érdekében;
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i) ellátja az  államháztartás információs rendszerének részét képező elektronikus adatszolgáltató rendszerrel 
kapcsolatos feladatokat;

j) összehangolja az államháztartás információs rendszerének fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;
k) végzi a zárszámadás előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, információgyűjtési és szolgáltatási 

feladatokat;
l) ellátja a kezelésében lévő adatok tekintetében a közérdekű adatok igénylésével összefüggő feladatokat.

10. § (1) A Kincstár vezeti a törzskönyvi nyilvántartást.
 (2) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során

a) a  Kincstár központi szerve jár el a  központi költségvetési szerv, az  országos nemzetiségi önkormányzat, 
az  országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szerv, a  törvény által az  államháztartás 
központi alrendszerébe sorolt köztestület, a  köztestületi költségvetési szerv és az  Országgyűlés, a  Kormány 
vagy a  fejezetet irányító szerv felügyelete alá tartozó olyan jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi 
nyilvántartásba vételét törvény írja elő;

b) a  költségvetési szerv, illetve költségvetési szervnek nem minősülő jogi személy székhelye szerint illetékes 
területi szerv jár el az a) pontban meg nem határozott olyan költségvetési szerv, vagy költségvetési szervnek 
nem minősülő jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény írja elő.

 (3) A törzskönyvi nyilvántartásból csoportos adatállomány átadására kizárólag a Kincstár központi szerve jogosult.

11. § (1) A Kincstár az Áht.-ban meghatározott feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek üzemeltetésével, illetve 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a  KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: KINCSINFO Nonprofit Kft.) közreműködésével látja el.

 (2) A  Kincstár és a  KINCSINFO Nonprofit Kft. az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására vonatkozóan 
megállapodást köt.

12. §  Az Áht. 60/A. § (3) bekezdésében szabályozott részletfizetés engedélyezése során a Kincstár központi szerve jár el.

13. § (1) Az  Áht.-ban meghatározott Likviditási Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) tagjait a  miniszter határozatlan 
időtartamra bízza meg.

 (2) A Bizottságba
a) hat tagot a miniszter,
b) három tagot a Kincstár elnöke
jelöl.

 (3) A Bizottság elnökét a tagok közül a miniszter bízza meg.
 (4) A Bizottság tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
 (5) A bizottsági tagok feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a miniszter vezetése alá tartozó minisztérium 

saját költségvetéséből biztosít.
 (6) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a Kincstár látja el.

3. A Kincstár pénzbeli és egyéb ellátásokkal kapcsolatos egyes feladatait érintő rendelkezések

14. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kincstárnak
a) a  nyugellátásokkal, a  fogyatékossági támogatással, a  vakok személyi járadékával és a  bányászati 

keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter;

b) az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a  baleseti táppénzzel és az  utazási költségtérítéssel kapcsolatos 
feladatköreivel összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter;

c) a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben az családpolitikáért felelős miniszter;
d) a  pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, valamint – az  állami támogatással 

kapcsolatos ügyek kivételével – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
feladatköreivel összefüggésben a szociál- és nyugdíjpolitikáért, illetve a gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter;
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e) a  nagycsaládosok által igénybe vehető gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben 
az energiapolitikáért felelős miniszter

gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket.

 (2) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos ügyekben közreműködik a kormányrendeletben 
szakmai irányító miniszterként kijelölt miniszternek (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatellátásában, továbbá a  szakmai irányító miniszter – a  fővárosi és megyei kormányhivatalokkal 
összefüggő, az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és a  szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköreivel kapcsolatos – intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.

 (3) A Kincstár központi szerve az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban
a) gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási 

feladatok ellátásáról;
b) közreműködik az  Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és 

adatszolgáltatási feladatok ellátásában;
c) gondoskodik azok megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról 

és kezeléséről, valamint a  beérkezett adatok ellenőrzéséről, végzi a  társadalombiztosítási jogszerzési 
nyilvántartással és a folyósításra kerülő ellátások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

d) biztosítja a  nem a  Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, valamint 
az  általa folyósított egyéb ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek 
megtérítésével összefüggő feladatok ellátását;

e) működteti és fejleszti a  nyugdíjbiztosításnak, a  családtámogatásoknak, az  egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásainak, a  baleseti táppénznek és az  utazási költségtérítésnek a  felügyeleti, költségvetési, szakmai 
ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét;

f ) működteti és fejleszti a  szakmai feladatok ellátásához szükséges, illetve jogszabály által a  feladat- és 
hatáskörébe tartozó egyéb informatikai rendszereket, vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, 
meghatározza a szakmai informatikai rendszerek követelményeit, gondoskodik a hivatalos statisztikai adatok 
gyűjtéséről és közzétételéről;

g) felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyeinek tevékenységét, továbbá a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatai keretében ellátott foglalkoztatók és 
a kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását;

h) közreműködik a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
az (1) bekezdés szerinti feladatkörökkel kapcsolatos jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló 
módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában, meghatározza és 
rendszeresíti az  alkalmazandó nyomtatványokat, iratmintákat, valamint gondoskodik a  tájékoztatásról és 
az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről;

i) közreműködik a  nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn 
a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az európai uniós tagságból és a szociális biztonsági, 
szociálpolitikai tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat, továbbá 
részt vesz az európai uniós szakbizottságok és nemzetközi szervezetek szakmai munkájában;

j) részt vesz az ellátásokat érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a stratégiai és fejlesztési 
koncepciók kidolgozásában;

k) gondoskodik a vezetők és ügyintézők – ideértve a kifizetőhelyek ügyintézőit is – képzéséről, továbbképzéséről 
és vizsgáztatásáról, szakmai értekezleteket szervez a  feladatkörébe tartozó ellátások megállapítási vagy 
folyósítási feladatait ellátó szervek számára.

 (4) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi
a) a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban keletkezett küldemények központilag történő 

érkeztetésével, digitalizálásával, iktatásával és kézbesítésével, valamint ezen ügyekben az  elektronikus 
aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével 
kapcsolatos feladatokat;

b) a családtámogatási ellátásokkal, a fogyatékossági támogatással és a vakok személyi járadékával kapcsolatos 
feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban 
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keletkezett küldemények központilag történő érkeztetésével, digitalizálásával, valamint ezen ügyekben 
az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és postai úton történő 
közlésével kapcsolatos feladatokat;

c) a bányászati keresetkiegészítéssel és a nagycsaládosok által igénybe vehető gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos 
feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban 
keletkezett küldemények központilag történő érkeztetésével kapcsolatos feladatokat.

4. A Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő feladatait érintő 
rendelkezések

15. § (1) A Kormány
a) kifizető ügynökségként,
b) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként,
c) agrárkárenyhítési szervként,
d) az  1307/2013/EU és az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  információk és 

dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-ai, 
2017/1183/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Mezőgazdasági 
Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a  továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges 
Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására

a Kincstárt jelöli ki.
 (2) A  Kincstárnak az  (1)  bekezdésben, továbbá a  17. és 18.  §-ban meghatározott feladatkörök gyakorlásával 

összefüggésben – figyelemmel a  Ksztv. 2.  § (3)  bekezdésére és a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
13. § (2) bekezdésére –
a) az agrárpolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdésben meghatározottak szerint,
b) az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a (4) bekezdésben meghatározottak szerint
gyakorolja az  Áht. 9.  § h) és i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket.

 (3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és a nemzeti 
intézkedések tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében
a) az intézkedések lebonyolítása körében – a kifizető ügynökségi feladatok kivételével – egyedi utasítást adhat 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és az átruházott feladatot ellátó szervek részére;
b) az  intézkedések költségvetési szabályozásának és tervezésének keretében megállapítja az  intézkedések 

igénylésének és kifizetések idejét, támogatási keretösszegét, a  pénzügyi kötelezettségvállalás, az  előleg- és 
részkifizetések mértékét;

c) az 1306/2013/EU rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján felügyeli az intézkedésekhez 
kötődő támogatások kapcsán a végrehajtás szakmai ellenőrzését, amelynek keretében jogosult
ca) az EMGA-ra vonatkozó célzott vizsgálatok elrendelésére és lefolytatására,
cb) értékelési elemzések, jelentések összeállítására az intézkedések végrehajtásáról,
cc) ellátni az EMGA végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációs feladatait;

d) az  Európai Unió szakbizottságai előtt képviselendő nemzeti álláspont kidolgozása keretében a  kifizető 
ügynökségtől, átruházott feladatot ellátó szervtől adatot vagy tájékoztatást kér;

e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre, 
véleményezésre felkéri;

f ) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet és az  átruházott feladatot ellátó szervet az  általa 
nyilvántartott valamennyi adat tekintetében adatszolgáltatásra kötelezheti;

g) az ágazati és szakpolitikai célok elérése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által 
működtetett informatikai adatbázishoz teljes körű hozzáférésre jogosult, az  informatikai fejlesztési terveket 
véleményezi, informatikai fejlesztésére javaslatot tesz;
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h) előzetesen jóváhagyja a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.  törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatóit, közleményeit és 
nyomtatványait;

i) közreműködik a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv intézményi szakmai és felügyeleti 
ellenőrzésében;

j) az intézkedések végrehajtása tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek adatot 
szolgáltat;

k) az  intézkedések végrehajtásához a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott 
szabályzatokat, utasításokat és egyéb, a  végrehajtás és a  jogalkalmazás módját érintő dokumentumait 
véleményezi;

l) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megkeresésére állásfoglalást ad ki az  intézkedések 
vonatkozásában.

 (4) Az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter az  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a  továbbiakban: 
EMVA) tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében
a) az  intézkedések lebonyolítása körében egyedi utasítást adhat a  közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv 

részére;
b) az  intézkedések költségvetési szabályozásának és tervezésének keretében megállapítja az  intézkedések 

igénylésének és kifizetések idejét, támogatási keretösszegét, a  pénzügyi kötelezettségvállalás, az  előleg- és 
részkifizetések mértékét;

c) az 1306/2013/EU rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján felügyeli az intézkedésekhez 
kötődő támogatások kapcsán a végrehajtás szakmai ellenőrzését, amelynek keretében jogosult
ca) az EMVA-ra vonatkozó célzott vizsgálatok elrendelésére és lefolytatására,
cb) értékelési elemzések, jelentések összeállítására az intézkedések végrehajtásáról,
cc) ellátni az EMVA végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációs feladatait;

d) az Európai Unió szakbizottságai előtt képviselendő nemzeti álláspont kidolgozása keretében a  kifizető 
ügynökségtől, közbenső szervezeti feladatot ellátó szervtől adatot vagy tájékoztatást kér;

e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a  közbenső szervezeti feladatot ellátó szervet javaslattételre, 
véleményezésre felkéri;

f ) a közbenső szervezeti feladatot ellátó szervet az  általa nyilvántartott valamennyi adat tekintetében 
adatszolgáltatásra kötelezheti;

g) az ágazati és szakpolitikai célok elérése érdekében a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv által működtetett 
informatikai adatbázishoz teljes körű hozzáférésre jogosult, az  informatikai fejlesztési terveket véleményezi, 
informatikai fejlesztésére javaslatot tesz;

h) közreműködik a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv intézményi szakmai és felügyeleti ellenőrzésében;
i) az intézkedések végrehajtása tekintetében a közbenső szervezeti feladatot ellátó szervnek adatot szolgáltat;
j) az intézkedések végrehajtásához a  közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv által kiadott szabályzatokat, 

utasításokat és egyéb, a végrehajtás és a jogalkalmazás módját érintő dokumentumait véleményezi;
k) a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv megkeresésére állásfoglalást ad ki az intézkedések vonatkozásában.

 (5) A megyei kormányhivatalok európai uniós és nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő 
feladatai tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 6.  § 
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket a Kincstár gyakorolja.

16. § (1) A  Kincstárnak a  15.  § (1)  bekezdésében, valamint a  17.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott feladataihoz 
kapcsolódó ügyekben országos illetékességgel, első fokon a Kincstár központi szerve jár el.

 (2) A  Kincstárnak a  15.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatai – a  kifizetések kivételével – megállapodásban, 
a  Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 
szóló kormányrendeletben, továbbá a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ruházhatók át.

17. § (1) A  Kincstár feladatkörébe tartozik az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működtetése és annak 
továbbfejlesztése. A Kincstár e feladatkörében működteti
a) az ügyfélnyilvántartási rendszert,
b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),
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c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét.
 (2) A Kincstár feladatkörébe tartozik

a) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,
b) az intervenciós raktárregiszter,
c) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszere,
d) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer
működtetése.

 (3) A Kincstár az (1) bekezdésben foglalt feladatkörének ellátása keretében – a kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési 
feladatok teljesíthetősége érdekében – adatokat kérhet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti Országos Erdőállomány Adattárból.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti adatszolgáltatást a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal köteles teljesíteni úgy, hogy 
az adatok az országosan egységes feladatellátást lehetővé tegyék.

18. § (1) A Kormány az EMVA-ból, az EMGA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, 
elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis 
maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e –,
a) az elsőfokú eljárásban

aa) a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény 
(földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az  agrárkár-
megállapító szervként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt,

ab) az  ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés 
vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalt,

ac) az  ügyfél gondossága ellenére az  állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy 
kényszervágása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási 
hivatalt,

ad) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet 
sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, 
belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatalt;

b) másodfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatalt
szakhatóságként jelöli ki.

 (2) Ha a vis maior kiterjed az ország jelentős részére vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, a Kincstár és a Pest Megyei 
Kormányhivatal egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit.

5. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1–18. §, a 21–23. § és az 1. melléklet 2017. november 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése 
alapján jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnik.

 (2) Az ONYF általános jogutódja a Kincstár.
 (3) A 2017. október 31-én megszűnő ONYF

a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár 
központi szerve,

b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 
1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

jár el.
 (4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  ONYF-nek a  Kincstárba történő beolvadására az  egyes központi 

hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1–5. alcímében 
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol
a) jogelőd szervről rendelkezik, azon az ONYF-et,
b) jogutód szervről rendelkezik, azon a Kincstárt,
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c) 2016. december 31-ét határozza meg, azon 2017. október 31-ét,
d) 2017. január 1-jét határozza meg, azon 2017. november 1-jét
kell érteni.

21. § (1) A  11.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A 15. §
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az  1307/2013/EU és az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  információk és 
dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. április 20-ai, 
2017/1183/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §  A 11. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

23. §  Hatályát veszti
a) a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
b) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelethez

A Kincstár területi szervei

A B

1. Elnevezés Illetékességi terület

2. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Baranya megye

3. Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Bács-Kiskun megye

4. Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Békés megye

5. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Budapest, Pest megye

7. Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Csongrád megye

8. Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Fejér megye

9. Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Győr-Moson-Sopron megye

10. Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Hajdú-Bihar megye

11. Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Heves megye

12. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megye

13. Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Komárom-Esztergom megye

14. Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Nógrád megye

15. Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Somogy megye

16. Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

17. Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Tolna megye

18. Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Vas megye

19. Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém megye

20. Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Zala megye

2017. évi CXXXIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról*

1. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 315. §-sal egészül ki:
„315. § A 3. számú melléklet I. részének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 
szóló 2017. évi CXXXIII. törvénnyel módosított 11. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben 
a 84. § szerint megállapított időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.”

2. §  Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része az 1. melléklet szerint módosul.

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2017. évi CXXXIII. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész táblázatának 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám Megnevezés vtsz.)

„11. Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak 8469 30-ból
8443-ból
8543-ból”

2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról*

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

1. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét
a) féléves jelentés és
b) éves jelentés
formájában teljesíti.”

2. §  A Tpt. 315. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tőzsde tájékoztatja a Felügyeletet arról a tagállamról, amelyben a tőzsde olyan eljárásokat kíván biztosítani, 
amelyek elősegítik abban a tagállamban székhellyel és távoli részvétellel rendelkező tőzsdei kereskedők hozzáférését 
a tőzsdéhez.”

3. §  A Tpt. a 404. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„Együttműködés az Európai Unió más tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságaival”

4. §  A Tpt. 404/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Felügyelet a 315. § (7) bekezdésben meghatározott információt a tőzsde tájékoztatását követő harminc napon 
belül továbbítja azon tagállam (e § rendelkezéseinek alkalmazása során: fogadó tagállam) hatáskörrel rendelkező 
felügyeleti hatóságának, amelyben a tőzsde a 315. § (7) bekezdésében meghatározott eljárást kívánja biztosítani.
(4) A  Felügyelet a  fogadó tagállamban távoli részvétellel rendelkező tőzsdei kereskedők személyéről, a  fogadó 
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát annak kérésére, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja.”

5. §  A Tpt. 404/A. § (2) bekezdésében az „értékpapírra, illetőleg” szövegrész helyébe az „értékpapírra, a tőzsdei kereskedőkre, 
illetve” szöveg lép.

6. §  A Tpt. 23. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Hatályát veszti a Tpt. 22. § (4) bekezdés a) és g) pontja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.
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2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

8. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 4.  § (2)  bekezdése a  következő 23b.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„23b. értékpapír-finanszírozási ügylet: az  értékpapír-finanszírozási ügyletek és az  újrafelhasználás átláthatóságáról, 
valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 
11. pontja szerint meghatározott fogalom,”

 (2) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 45a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„45a. másodlagos értékpapír: a Tpt.-ben meghatározott fogalom,”

 (3) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 62. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban
62. székhely szerinti tagállam:)
„a) ha a külföldi befektetési vállalkozás természetes személy, az az EGT-állam, amelyben a központi irodája található;”

 (4) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 62. pontja a következő d)–f ) alponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban
62. székhely szerinti tagállam:)
„d) ha az adatszolgáltatási tevékenységet végző APA, CTP vagy ARM természetes személy, az az EGT-állam, amelyben 
a központi irodája található;
e) ha az adatszolgáltatási tevékenységet végző APA, CTP vagy ARM jogi személy, az az EGT-állam, ahol a létesítő okirat 
szerinti székhelye található;
f ) ha az  adatszolgáltatási tevékenységet végző APA, CTP vagy ARM jogi személy és nemzeti joga szerint nem 
rendelkezik létesítő okirat szerinti székhellyel, az az EGT-állam, amelyben a központi irodája található,”

 (5) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„69a. ügyvezető: a  befektetési vállalkozással és az  adatszolgáltatási tevékenységet végzővel munkaviszonyban 
álló, a befektetési vállalkozás és az adatszolgáltatási tevékenységet végző vezetésére kinevezett első számú vezető, 
valamint a befektetési vállalkozás és az adatszolgáltatási tevékenységet végző irányításában részt vevő olyan további 
személy, akit a befektetési vállalkozás és az adatszolgáltatási tevékenységet végző létesítő okirata vagy a működésre 
vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg,”

 (6) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„99. vezető testület: a  befektetési vállalkozás és az  adatszolgáltatási tevékenységet végző igazgatósága és 
felügyelőbizottsága, valamint annak vezetői és tagjai, ideértve a fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás 
és adatszolgáltatási tevékenységet végző vezető állású személyeit is,”

9. §  A Bszt. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  22.  § (1)  bekezdés alkalmazása szempontjából szakmai 
gyakorlatként vehető figyelembe
a) kizárólag a 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz és az arra vonatkozó – a 6. §-ban meghatározott – 
származtatott pénzügyi eszköz tekintetében befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás esetében 
az  üvegházhatású gáz kibocsátási egység és légszennyező anyag kibocsátási jog kereskedelmében részt vevő 
vállalkozásnál,
b) kizárólag a 6. § e)–g), valamint j) és k) pontban meghatározott, villamos energiára és földgázra vonatkozó pénzügyi 
eszköz tekintetében befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás esetében villamosenergia-kereskedőnél, 
illetve földgázkereskedőnél
tisztségviselőként vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi szakterületen eltöltött idő.”



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1451

10. §  A Bszt. 27. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az a  befektetési vállalkozás, amely a  Felügyelet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetőleg kiegészítő 
szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyével rendelkezik és más EGT-államban kíván határon átnyúló tevékenységet 
végezni, a tevékenység megkezdését megelőzően értesíti a Felügyeletet és az értesítésben megjelöli)
„d) a  112.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti függő ügynök személyét, amennyiben függő ügynököt kíván igénybe 
venni.”

11. § (1) A Bszt. 37. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A  Felügyelet a  minősített befolyás megszerzésének vagy a  minősített befolyás mértéke növelésének 
engedélyezését megtagadja akkor is, ha valamely harmadik országnak a  kérelmezővel szoros kapcsolatban álló 
egy vagy több természetes vagy jogi személyre irányadó jogszabályai vagy közigazgatási rendelkezései, vagy azok 
érvényesítésének nehézségei akadályozzák a Felügyelet felügyeleti funkcióinak hatékony ellátását.”

 (2) A Bszt. 37. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Felügyelet sürgős esetben vagy ha az egyeztetés veszélyeztetheti a határozat végrehajtásának hatékonyságát, 
akkor dönthet úgy, hogy a (7) bekezdésben foglalt egyeztetést nem folytatja le. Ebben az esetben a döntést követően 
haladéktalanul tájékoztatja a többi érintett EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát.”

12. §  A Bszt. 37/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni azokat a szavazati jogokat vagy 
részvényeket, amelyekkel a  befektetési vállalkozás az  5.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott tevékenysége 
révén rendelkezhet, feltéve, hogy az  említett jogokat egyrészt nem gyakorolja vagy egyéb módon nem használja 
a  kibocsátó vezetésébe való beavatkozásra, és másrészt azokat a  részesedésszerzéstől számított egy éven belül 
elidegeníti.”

13. §  A Bszt. 60. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában minősített pénzpiaci alap olyan, a Kbftv.-ben meghatározott ÁÉKBV, 
amely a  székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által engedélyezett, és e  hatóság 
felügyelete alatt áll, valamint
a) a befektetési tevékenységének elsődleges célja, hogy a nettó eszközérték ne csökkenjen a befektetés értéke alá,
b) a  befektetési tevékenysége elsődleges céljának elérése érdekében kizárólag háromszázkilencvenhét napnál 
nem hosszabb futamidejű vagy hátralévő futamidejű magas minősítésű pénzpiaci eszközökbe fektethet be vagy 
az ilyen futamidőnek megfelelő, rendszeresen kiigazított hozammal és hatvan napos átlagos súlyozott futamidővel 
rendelkező magas minősítésű pénzpiaci eszközökbe fektethet be,
c) a b) pontban foglalt elsődleges befektetési célja hitelintézeti letétekbe történő kiegészítő jellegű befektetésekkel 
is megvalósítható,
d) az ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír visszaváltása esetén a pénzügyi teljesítés a visszaváltás 
napján vagy az azt követő napon megtörténik.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában a  pénzpiaci eszköz akkor tekinthető magas minősítésűnek, ha 
az ÁÉKBV-alapkezelő a pénzpiaci eszköz hitelminőségét illetően olyan dokumentált, saját értékelést végez, amelyre 
alapozva az  adott pénzpiaci eszközt magas minőségűnek minősíti. Amennyiben az  Európai Értékpapír-piaci 
Hatóság által nyilvántartásba vett és felügyelt, egy vagy több hitelminősítő intézet minősítette a pénzpiaci eszközt, 
az ÁÉKBV-alapkezelő saját belső értékelésének figyelemmel kell lennie többek között az ilyen hitelminősítésekre is.”

14. §  A Bszt. 117. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem jelenti az (1) bekezdésben foglalt titoktartási kötelezettség sérelmét a Hpt. 164/B. §-a szerinti adattovábbítás.”

15. §  A Bszt. 120. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét)
„v) a hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás Hpt. 164/B. § szerinti kölcsönös 
adatátadása.”

16. §  A Bszt. „Titoktartás” alcíme a következő 120/A. §-sal egészül ki:
„120/A.  § (1) A  Hpt. 164/B.  §-a alapján átvett adatokat a  befektetési vállalkozás tevékenységi köre ellátásával 
összefüggésben a  szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti, és az  ügyfélkapcsolat 
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létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelheti, ha az ügyfél az adattovábbítást a (2) bekezdés szerint nem 
korlátozta vagy tiltotta meg.
(2) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás ügyfele kifejezett nyilatkozatával 
jogosult korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítást.
(3) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás az ügyféllel kötendő szerződést 
megelőzően köteles az  ügyfél részére a  Hpt. 164/B.  §-ában foglalt kölcsönös adatátadás lehetőségéről igazolható 
módon tájékoztatást adni. A tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy a személyes 
adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.”

17. §  A Bszt. 149/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető tájékoztatja a  Felügyeletet 
arról a tagállamról, amelyben az MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan 
eljárásokat kíván biztosítani, amelyek elősegítik abban a  tagállamban székhellyel és távoli részvétellel rendelkező 
tagok, résztvevők, illetve felhasználók hozzáférését az MTF-hez, illetve OTF-hez.
(5) A  Felügyelet a  (4)  bekezdésben meghatározott információt az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető tájékoztatását követő egy hónapon belül továbbítja azon tagállam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságának, amelyben az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető a (4) bekezdésében meghatározott eljárást kívánja biztosítani.”

18. §  A Bszt. 171. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Felügyelet csak abban az  esetben tagadhatja meg a  (3)  bekezdésben előírt együttműködés iránti kérelem 
teljesítését, ha:
a) azonos tevékenységek és személyek tekintetében már kezdeményeztek bírósági eljárást a magyar hatóságok előtt;
b) azonos személyek és tevékenységek tekintetében Magyarországon már jogerős ítélet született.
(7) Megtagadás esetén a Felügyelet ennek megfelelően értesíti a megkereső, más EGT-állam hatáskörrel rendelkező 
felügyeleti hatóságát és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot, a lehető legrészletesebb tájékoztatást nyújtva.”

19. §  A Bszt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 182/C. §-sal egészül ki:
„182/C.  § (1) Az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 117. § (2a) bekezdését, 120. § 
v) pontját és 120/A. §-t a Módtv4. hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 120/A. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi lehetőségről a hitelintézet ellenőrző befolyása alatt működő 
befektetési vállalkozás a Módtv4. hatálybalépésekor fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelét legkésőbb harminc 
nappal a  Hpt. 164/B.  § szerinti adattovábbítást megelőzően írásban értesíti. A  fennálló szerződéssel rendelkező 
ügyfelek tájékoztatását követően az  általa működtetett honlapon a  figyelem felkeltésére alkalmas módon erre 
vonatkozó tájékoztatást tesz közzé. A Hpt. 164/B. § szerinti adatátadás a honlapon történő közzétételtől számított 
harmincadik nap után kezdődhet meg.”

20. §  A Bszt.
a) 3. § (2) bekezdésében az „a 37–39. §” szövegrész helyébe az „a 37. §, a 37/A. § (1)–(6) bekezdése, a 37/B–39. §” 

szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „hitelintézetet” szövegrész helyébe a „hitelintézetet is” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „E törvény és” szövegrész helyébe az „E törvényben és” szöveg,
d) 24. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben” szöveg,
e) 76. §-ában a „37 cikkében” szövegrész helyébe a „37. cikkében” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a Bszt. 77. §-a és a 105. § (5) bekezdése.
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3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

22. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 5. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az a biztosító, amely a szerződés biztosítási időszak végére történő felmondására nyilatkozatot tett, az üzemben 
tartónak a  szerződés megszűnését közvetlenül követő biztosítási időszakra vonatkozó ajánlatát nem köteles 
elfogadni.”

23. §  A Gfbt. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A szerződés – a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti módokon túl – úgy is létrejön, ha a szerződő 
üzemben tartó a díjtarifának és a biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatát a jogviszony tartalmára, és a biztosítási 
feltételekre vonatkozó tájékoztatás ismeretében, a biztosító által a szerződéskötés céljából meghatározott tartalommal 
a biztosító vagy annak képviselője részére átadja.
(2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti ajánlatot annak átadásától számított 15 napon belül az 5. § (4) bekezdésében 
meghatározott indok alapján utasíthatja el.
(3) Ha az üzemben tartó ajánlata nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a szerződés akkor is 
létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti esetben a szerződés az ajánlat hatályosulásának időpontjára visszamenő hatállyal 
– az ajánlat szerinti tartalommal – jön létre.
(5) A  biztosító a  (3)  bekezdésben meghatározott esetben az  ajánlatot annak átadásától számított 15 napon belül 
a  díjtarifától és a  biztosítási feltételektől való eltérésre történő hivatkozással, illetve az  5.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott indok alapján elutasíthatja, vagy igazolható módon elküldött javaslatot tehet az ajánlat díjtarifának 
és a  biztosítási feltételeknek megfelelő módosítására. Ha az  ajánlat módosítására tett javaslatot a  szerződő 
a  kézhezvételtől számított 15 napon belül nem kifogásolja, a  szerződés a  tizenötödik nap elteltével az  ajánlat 
hatályosulásának időpontjára visszamenő hatállyal a módosított ajánlat szerint létrejön.
(6) Ha a  biztosító az  ajánlat módosítására tesz javaslatot, köteles az  üzemben tartó figyelmét felhívni az  ajánlat 
módosítására vonatkozó javaslat tényére, valamint a javaslatnak az ajánlathoz viszonyított lényeges eltéréseire. Ennek 
hiányában a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
(7) Ha a szerződés nem írásban jött létre, a biztosító köteles az e §-ban meghatározottak szerint létrejött szerződés 
tartalmával egyező tartalmú okiratot (ideértve a  kötvényt is) kiállítani és azt a  vele szerződő fél rendelkezésére 
bocsátani vagy számára hozzáférhetővé tenni.”

24. §  A Gfbt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  biztosítási szerződést a  biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal 
megelőzően
a) a biztosító írásban,
b) a szerződő üzemben tartó írásban vagy – a felek megállapodása alapján – elektronikus úton
indokolás nélkül felmondhatja.
(1a) A felmondás akkor hatályosul, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.”

25. §  A Gfbt. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Semmis a biztosító által egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül meghatározott és egyedileg meg nem 
tárgyalt szerződési (biztosítási) feltétel, amennyiben olyan kikötést tartalmaz, hogy a biztosító csak a díj (első díjrészlet) 
befizetését követően viseli a kockázatot, ide nem értve azt az esetet, amikor a biztosító a díj (első díjrészlet) azonnali 
fizetését az ajánlattételi folyamat megkerülhetetlen részévé teszi.”

26. §  A Gfbt. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Nemzeti Iroda a határbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodik, ezen feladatok elvégzésére 
biztosítóval megbízási szerződést köthet.”

27. §  A Gfbt. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kötvénynyilvántartó szerv legalább havonta köteles a  járműnyilvántartás, az  ideiglenes rendszámtáblák 
nyilvántartása és a  kötvénynyilvántartás összevetésével ellenőrizni a  biztosítási szerződések érvényességét és 
összeállítani az  érvényes szerződéssel nem rendelkező üzemben tartók adatait tartalmazó listát, és azt a  45.  § 
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(2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében az üzemben tartó lakóhelye (székhelye, telephelye) 
szerinti illetékes járási hivatal részére továbbítani.”

28. §  A Gfbt. 51. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  (9)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás, továbbá ezen adatok tekintetében a  Kknyt.-ben 
meghatározott informatikai platformon keresztül történő járműéletút-adatszolgáltatás díjmentes.”

29. §  A Gfbt. 57/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  panaszkezelésre megfelelően alkalmazni kell a  Bit. 159.  § (1)–(5)  bekezdésében és a  biztosítók, a  többes 
ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes 
szabályokról szóló Korm. rendeletben foglaltakat.”

30. §  Hatályát veszti a Gfbt. 45. § (2) bekezdésében a „negyedéves” szövegrész.

4. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

31. § (1) A  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Pft.) 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  törvénynek kizárólag a  hatósági átutalás és az  átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni
a) a  Magyar Nemzeti Bank által az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 
vezetett pénzforgalmi számla tekintetében, valamint
b) azon fizetési számlák tekintetében, amelyeket valamely jogszabály előírása alapján a Magyar Nemzeti Bank köteles 
vezetni.”

 (2) A Pft. 1. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  számlainformációs szolgáltatásra e  törvény 5.  §-a, 10.  §-a, 31.  §-a, 38/C.  §-a, 55/A–55/C.  §-a, valamint azon 
rendelkezések alkalmazandóak, ahol e törvény a számlainformációs szolgáltatást kifejezetten nevesíti.
(7) E törvény 6. § (1) bekezdése, 7. § (2) és (3) bekezdése, 31. § (1) bekezdése, 32. § (1) bekezdése és 33. § (1) bekezdése 
szerinti átváltási árfolyamról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről történő tájékoztatási kötelezettség 
a  fizetési műveletben részt vevő más félre – így különösen az  automata bankjegykiadó gép üzemeltetőjére – 
akkor is kiterjed, ha az  általa nyújtott szolgáltatás a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
(a továbbiakban: Hpt.) alapján nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.”

32. § (1) A Pft. 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„4a. erős ügyfél-hitelesítés: hitelesítés legalább két olyan
a) ismeret, azaz csak az ügyfél által ismert információ,
b) birtoklás, azaz csak az ügyfél által birtokolt dolog, és
c) biológiai tulajdonság, azaz az ügyfél jellemzője
kategóriába sorolható elem felhasználásával, amely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy az  egyik 
feltörése nem befolyásolja a többi megbízhatóságát és az eljárás kialakítása révén biztosított az azonosítási adatok 
bizalmassága,”

 (2) A Pft. 2. §-a a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„5a. érzékeny fizetési adatok: olyan adatok, amelyek csalás elkövetésére alkalmazhatók, ideértve a személyes hitelesítési 
adatokat is azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás tekintetében nem 
érzékeny fizetési adat a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma,
5b. fizetési márka: bármilyen olyan valósan megjelenő vagy digitális név, megnevezés, jel, szimbólum vagy ezek 
kombinációja, amellyel jelezhető, hogy a  kártyaalapú fizetési műveletet melyik fizetésikártya-rendszer keretében 
hajtják végre,”

 (3) A Pft. 2. §-a a következő 8b. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„8b. fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,”
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 (4) A Pft. 2. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában lehetőség van 
számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni, valamint adatokhoz, információkhoz 
hozzáférni,”

 (5) A Pft. 2. §-a a következő 25a. és 25b. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„25a. számlainformációs szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott számlainformációs szolgáltatás,
25b. személyes hitelesítési adatok: pénzforgalmi szolgáltató által hitelesítés céljából az ügyfél rendelkezésére bocsátott 
személyes elemek,”

 (6) A Pft. 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„27. távoli kommunikáció: bármely módszer, amely a  távollévő felek számára lehetővé teszi – a  keretszerződés 
megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében – a szerződési nyilatkozat megtételét,”

 (7) A Pft. 2. §-a a következő 27a. és 27b. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„27a. távoli fizetési művelet: interneten keresztül vagy távoli kommunikációval kezdeményezett fizetési művelet,
27b. több kártyamárkás konstrukció: kettő vagy több fizetési márka vagy azonos márkához tartozó fizetési alkalmazás 
feltüntetése egyazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközön,”

33. §  A Pft. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fizető felet csak akkor terheli a (2) bekezdésben meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség, ha 
annak teljes összegéről a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatást kap.”

34. §  A Pft. II. Fejezete a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Fogyasztó részére pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató honlapján közzéteszi, valamint 
az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, az általa megbízott közvetítőnél és a kiszervezett tevékenységet végző 
személynél papíralapon hozzáférhetővé teszi az Európai Bizottság által a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
és a  2002/65/EK, a  2009/110/EK és a  2013/36/EU irányelv és a  1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint 
a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 106. cikk (1) bekezdése alapján készített fogyasztói jogokról szóló tájékoztatót.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztató a fogyatékos személyek 
számára is hozzáférhető formában elérhető legyen.”

35. § (1) A Pft. 10. § (1) bekezdés b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:
[A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
b) a szolgáltatásra vonatkozóan:]
„bg) több kártyamárkás kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén az ügyfélnek a 2015/751/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jogáról;”

 (2) A Pft. 10. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
e) a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan:]
„ea) az ügyfélnek a 40. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségéről, annak teljesítési módjáról és 
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről,”

 (3) A Pft. 10. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
e) a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan:]
„ed) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési 
műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről, annak teljesítési határidejéről és módjáról, valamint a jóvá nem 
hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősségről,”
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 (4) A Pft. 10. § (1) bekezdés e) pontja a következő eg) alponttal egészül ki:
[A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
e) a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan:]
„eg) a pénzforgalmi szolgáltató által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén az ügyfél értesítésére 
szolgáló biztonságos eljárásról;”

 (5) A Pft. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerinti tájékoztatást megadnia 
az EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak 
a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.”

36. §  A Pft. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon 
kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi 
szolgáltató rendelkezésére.”

37. § (1) A Pft. 14. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés tartalmazza)
„w) több kártyamárkás kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén az ügyfélnek a 2015/751/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jogát.”

 (2) A Pft. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés nem tartalmazza az EGT-államon kívül felmerülő díjat, költséget vagy 
egyéb fizetési kötelezettséget, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.”

38. § (1) A Pft. 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  ügyfél a  keretszerződés módosítását az  (1)  bekezdés szerinti javasolt hatálybalépése előtt is elfogadhatja 
vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a pénzforgalmi szolgáltató által javasolt időpontban lép hatályba. 
A  módosítás elutasítása a  keretszerződés (3)  bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondásának minősül, amelyről 
a keretszerződés módosításának kezdeményezésekor tájékoztatni kell az ügyfelet.
(3b) Ha a  keretszerződés módosítása a  pénzforgalmi szolgáltató által biztosított valamely szolgáltatás 
megszüntetésére irányul, a feleknek egymással el kell számolniuk, így különösen az ügyfél által előre fizetett díjakkal. 
Ez esetben a pénzforgalmi szolgáltató a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult azzal, hogy 
a pénzforgalmi szolgáltató az elszámolással összefüggésben díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget nem 
számíthat fel.”

 (2) A Pft. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  fizetési műveletekben alkalmazott kamatláb vagy átváltási árfolyam változásának végrehajtásakor és 
számításakor a pénzforgalmi szolgáltató semlegesen, az adott ügyfél tekintetében megkülönböztetésmentes módon 
jár el.”

39. §  A Pft. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A keretszerződést – ide nem értve a hat hónapnál rövidebb ideje fennálló keretszerződést – az ügyfél díj-, költség- 
vagy egyéb fizetésikötelezettség-mentesen felmondhatja.”

40. §  A Pft. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon 
kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi 
szolgáltató rendelkezésére.”

41. §  A Pft. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A keretszerződésnek tartalmaznia kell olyan kikötést, amely szerint – a 23. § szerinti tájékoztatástól eltérően – 
a  23.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott tájékoztatást a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizető fél részére 
–  annak kérésére, ideértve a  keretszerződésben rögzítetteket is – legalább havonta egy alkalommal díjmentesen, 
a keretszerződésben rögzített formában átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a fizető fél az adatokat 
az  adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a  tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal 
megjeleníthesse.”
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42. § (1) A Pft. 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltató a fizetés kezdeményezése előtt a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
a) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató cégneve, székhelye, abban az EGT-államban 
található pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének a  címe, ahol az  ügyfél részére a  pénzforgalmi szolgáltatást 
kínálja, valamint az ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címe, valamint
b) az illetékes felügyeleti hatóság elérhetősége.”

 (2) A Pft. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon 
kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi 
szolgáltató rendelkezésére.”

43. §  A Pft. „Előzetes tájékoztatás” alcíme a következő 31/A. és 31/B. §-sal egészül ki:
„31/A. § Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás kezdeményezése esetén a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző 
pénzforgalmi szolgáltató a kezdeményezést követően a 31. § (1) és (1a) bekezdésben meghatározott adatokon túl 
haladéktalanul a fizető fél és adott esetben a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja, vagy számukra elérhetővé 
teszi a következő adatokat is:
a) megerősítés a  fizetési megbízásnak a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójánál történt 
sikeres kezdeményezéséről,
b) a fizetési művelet azonosítását és adott esetben a kedvezményezett számára a fizető fél azonosítását lehetővé tevő 
hivatkozást, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkat,
c) a fizetési művelet összegét, valamint
d) adott esetben a műveletért a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak fizetendő 
díjak összegét, ezen díjak összegének megbontását.
31/B.  § Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás kezdeményezésekor a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző 
pénzforgalmi szolgáltatónak tájékoztatnia kell a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót a fizetési 
művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról.”

44. §  A Pft. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  EGT-államokon belül végzett fizetési művelet esetében, ha mind a  fizető fél, mind a  kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatója vagy a fizetési műveletben érintett egyetlen pénzforgalmi szolgáltató székhelye EGT-állam 
területén található, akkor a  fizető felet és a  kedvezményezettet kizárólag a  saját pénzforgalmi szolgáltatója által 
meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli.”

45. §  A Pft. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes 
jóváhagyásra a  keretszerződésben meghatározott módon kerülhet sor. A  fizetési művelet teljesítésére vonatkozó 
jóváhagyás a  kedvezményezetten vagy a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón 
keresztül is megadható.”

46. §  A Pft. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  fizetési megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte 
vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési 
művelet teljesítése jóváhagyásának a  kedvezményezett részére való átadását vagy a  fizetés-kezdeményezési 
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató felé történő jóváhagyását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem 
vonhatja vissza.”

47. §  A Pft. a következő 38/A–38/C. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) A kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt – ide nem értve az elektronikuspénzt – kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltató kérésére a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul 
visszaigazolja, hogy a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll-e a kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához 
szükséges összeg, ha
a) a kérés időpontjában a fizető fél fizetési számlája online módon hozzáférhető,
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b) a fizető fél kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója eleget tegyen 
az  adott pénzforgalmi szolgáltató arra irányuló visszaigazolási kérelmének, hogy egy adott kártyaalapú fizetési 
művelet végrehajtásához szükséges összeg a fizetési számláján rendelkezésre áll, és
c) a b) pontban meghatározott hozzájárulás az első visszaigazolás kérése előtt megadásra kerül.
(2) A  kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató akkor kérheti 
az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolást, ha
a) a fizető fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ezen visszaigazolást megkérhesse,
b) a  fizető fél a  pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
kezeményezte az adott összegű kártyaalapú fizetési műveletet, és
c) a  pénzforgalmi szolgáltató minden egyes visszaigazolás kérése előtt azonosítja magát a  fizetési számlát vezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval biztonságos adatátviteli 
kapcsolatban áll.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolás
a) kizárólag „igen” vagy „nem” válasz lehet, a válasz nem tartalmazhat számlaegyenleget, számlakivonatot, továbbá 
a válasz nem tárolható és nem használható fel a kártyaalapú fizetési művelet teljesítésétől eltérő célra,
b) nem járhat azzal, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán pénzeszközt zároljon.
(4) A  fizető fél jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen a  fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatótól 
az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolást kérő pénzforgalmi szolgáltató nevéről, valamint a visszaigazolás 
tartalmáról.
38/B.  § (1) A  fizető fél akkor jogosult a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást igénybe venni, ha a  fizetési számlája 
online módon hozzáférhető.
(2) A fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételének nem lehet feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon 
fenn a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi 
szolgáltató között.
(3) A fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
a) a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatással összefüggésben semmilyen időpontban nem birtokolja a  fizető fél 
pénzeszközeit,
b) biztosítja, hogy az  ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az  ügyfélen és a  személyes hitelesítési adatok 
kibocsátóján kívül más nem fér hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja,
c) biztosítja, hogy az  ügyfelére vonatkozó, a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatás keretében megszerzett egyéb 
adatokat csak a kedvezményezett részére és csak az ügyfele kifejezett hozzájárulásával továbbítsák,
d) minden egyes fizetési megbízás kezdeményezésekor azonosítja magát a  fizető fél fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval, a  fizető féllel és 
a kedvezményezettel biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll,
e) nem tárol az ügyfeléről érzékeny fizetési adatot,
f ) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokon kívül más adatot nem kér az ügyfelétől,
g) a fizető fél által kifejezetten igényelt fizetés-kezdeményezési szolgáltatás nyújtásától eltérő célból nem használ és 
nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz és
h) nem módosítja a fizetési megbízás összegét, kedvezményezettjét vagy bármely más jellemzőjét.
(4) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató – a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevétele 
érdekében –
a) biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatóval,
b) azt követően, hogy a  fizetési megbízást átvette a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltatótól, haladéktalanul teljeskörűen tájékoztatja a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltatót a  fizetési művelet kezdeményezéséről, valamint a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző 
pénzforgalmi szolgáltató számára elérhetővé teszi a fizetési művelet teljesítéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álló 
– az ügyféllel is megosztható – információit és
c) a fizető fél által közvetlenül adott, valamint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételével adott fizetési 
megbízásokat azonos módon kezeli, így különösen az időzítés, a teljesítési sorrend és a díjak tekintetében, kivéve, ha 
az eltérő módon történő kezelés objektíven indokolható.
38/C. § (1) Fizetési számlával rendelkező ügyfél akkor jogosult a számlainformációs szolgáltatást igénybe venni, ha 
a fizetési számlája online módon hozzáférhető.
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(2) A  számlainformációs szolgáltatás igénybevételének nem lehet feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon 
fenn a  számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi 
szolgáltató között.
(3) A számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
a) ezen szolgáltatását kizárólag az ügyfél kifejezett jóváhagyása alapján nyújtja,
b) biztosítja, hogy az  ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az  ügyfélen és a  személyes hitelesítési adatok 
kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja,
c) minden egyes kapcsolat létesítése és fenntartása során azonosítja magát az  ügyfele fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval és az  ügyfelével 
biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll,
d) kizárólag az  ügyfele által megjelölt fizetési számlákhoz és az  azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó 
információkhoz fér hozzá,
e) nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot és
f ) az  ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol 
adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz.
(4) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató – a számlainformációs szolgáltatás igénybevétele érdekében –
a) a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll és
b) megkülönböztetéstől mentesen kezeli a  számlainformációs szolgáltatás keretében továbbított adatkéréseket, 
kivéve, ha az eltérő módon kezelés objektíven indokolható.”

48. §  A Pft. a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlához a számlainformációs szolgáltatást 
végző pénzforgalmi szolgáltató, illetve a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató általi 
jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő hozzáféréssel összefüggő objektíven indokolható és kellően bizonyított 
okok alapján – ideértve a jóvá nem hagyott fizetési művelet kezdeményezését, vagy a fizetési művelet csalárd módon 
történő kezdeményezését is – megtagadhatja a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól, 
illetve a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól a fizetési számlához való hozzáférést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetőség szerint 
a  hozzáférés megtagadását megelőzően, de legkésőbb a  hozzáférés megtagadását követően haladéktalanul 
a keretszerződésben meghatározott módon tájékoztatja az ügyfelet a hozzáférés megtagadásáról és annak okairól.
(3) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség, 
ha a  tájékoztatás objektíven indokolt biztonsági okokból nem helyénvaló, vagy ha a  tájékoztatási kötelezettség 
teljesítését jogszabály tiltja.
(4) A  hozzáférés megtagadása okának megszűnését követően a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató 
ismételten biztosítja a hozzáférést.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul 
tájékoztatja a  Felügyeletet a  hozzáférés megtagadásáról, az  eset releváns részleteiről és a  megtagadás indokairól. 
A Felügyeletnek értékelnie kell az esetet és szükség szerint meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.”

49. §  A Pft. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata feltételeinek az  ügyfél viszonylatában objektívnek, 
megkülönböztetés-mentesnek és arányosnak kell lennie.”

50. §  A Pft. 41. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az ügyfél birtokából kikerült készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyett új készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
rendelkezésre bocsátásának díja legfeljebb az  eszköz pótlásával összefüggő, tényleges és közvetlenül felmerülő 
költség lehet.
(5b) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó bármilyen 
személyes hitelesítési adat ügyfél részére történő megküldésével összefüggő kockázat a pénzforgalmi szolgáltatót 
terheli.”
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51. § (1) A Pft. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jóvá nem hagyott vagy a  jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti – fizető fél 
általi – kérelem esetén a  pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania – adott esetben a  hitelesítés által –, hogy 
a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést 
a pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.”

 (2) A Pft. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a helyesbítés iránti kérelemmel érintett fizetési művelet kezdeményezése fizetés-kezdeményezési szolgáltatás 
igénybevételével történt, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, 
hogy – a  saját felelősségi körén belül – a  fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, valamint 
teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.”

 (3) A Pft. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén – ideértve adott esetben a  fizetés-
kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót is – a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata 
önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, vagy a fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a 40. § (1) 
és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettséget szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte. Ez esetben 
a pénzforgalmi szolgáltatónak – ideértve adott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltatót is – kell bizonyítania, hogy az  ügyfél csalárd módon járt el, vagy a  40.  § (1) és (2)  bekezdésében 
meghatározott kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte.”

52. § (1) A Pft. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési 
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem – a  fizető fél fizetési számláját 
vezető pénzforgalmi szolgáltató – kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és 
ezen okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet – köteles
a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a  műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az  ezt követő 
munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem 
lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.”

 (2) A Pft. 44. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítéséért a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltató a  felelős, akkor a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatót – annak kérésére  – haladéktalanul 
kártalanítja a fizető félnek visszatérített összegek következtében elszenvedett veszteségekért és kifizetett összegekért, 
ideértve a  jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét is. Ez esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző 
pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy – a saját felelősségi körén belül – a fizetési művelet hitelesítése 
és pontos rögzítése megtörtént, valamint teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás műszaki hibája vagy 
üzemzavara nem akadályozta.
(1b) További pénzügyi kártérítést a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató, vagy adott esetben a fizető fél és a fizetés-
kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató között létrejött szerződésre alkalmazandó joggal 
összhangban lehet megállapítani.”

53. § (1) A Pft. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha
a) a  készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ellopását, birtokából történő kikerülését vagy jogosulatlan használatát 
a fizető fél a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelhette,
b) a kárt a pénzforgalmi szolgáltató alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének vagy a pénzforgalmi 
szolgáltató részére kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta,
c) a pénzforgalmi szolgáltató nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést,
d) a  kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely 
információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a  készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközt személyes biztonsági elemek – így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód – nélkül használták, 
vagy
e) a pénzforgalmi szolgáltató a 41. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget.”
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 (2) A Pft. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kedvezményezett vagy annak pénzforgalmi szolgáltatója nem fogadja el az erős ügyfél-hitelesítést, meg 
kell térítenie a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának okozott kárt.”

54. §  A Pft. a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Az olyan kártyaalapú fizetési műveletnél, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül 
kezdeményeztek és a fizetési megbízás pontos összege a fizető fél általi jóváhagyás időpontjában még nem ismert, 
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója csak abban az esetben zárolhat pénzösszeget a fizető fél fizetési számláján, ha 
a fizető fél jóváhagyta a zárolás pontos összegét.
(2) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának haladéktalanul fel kell oldania az (1) bekezdés szerinti zárolást, amint 
tájékoztatást kapott a fizetési művelet pontos összegéről, de legkésőbb haladéktalanul azután, hogy átvette a fizetési 
megbízást.”

55. § (1) A Pft. 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A visszatérítendő összeg megegyezik a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A fizető fél fizetési számláján 
a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés napja.”

 (2) A Pft. 46. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet 
módosításáról szóló 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke szerinti beszedés 
visszatérítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem kell fennállniuk. Ilyen beszedés esetén 
a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényét a 47. §-ban meghatározott időszakon belül 
nem utasíthatja vissza.
(6) A  fizető fél és a  pénzforgalmi szolgáltató a  keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a  fizető fél nem 
jogosult a visszatérítésre, ha
a) a jóváhagyást közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatójának adta meg, és
b) a  jövőbeni fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatást a  pénzforgalmi szolgáltató vagy a  kedvezményezett 
a megállapodás szerinti módon a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal 
a fizető fél rendelkezésére bocsátotta vagy számára elérhetővé tette.”

56. §  A Pft. a következő 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § A 46. §-ban és a 47. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának 
a székhelye nem EGT-állam területén található.”

57. § (1) A Pft. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – a  (3)  bekezdésben meghatározottak ellenére – köteles a  fizetési 
művelet összegének visszaszerzése érdekében az  adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. 
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében együtt 
kell működnie a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójával, ideértve azt is, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának 
megad minden olyan lényeges információt, amely a visszaszerzéshez szükséges.”

 (2) A Pft. 48. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a fizetési művelet összegének a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója általi visszaszerzése nem lehetséges, 
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető félnek – annak írásbeli kérelmére – megad minden olyan rendelkezésére 
álló lényeges információt, amely szükséges ahhoz, hogy a  fizető fél a  fizetési művelet összegének visszaszerzése 
érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtehesse.”

58. § (1) A Pft. 49. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az  (1)  bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén 
haladéktalanul köteles a  nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a  fizető fél részére 
visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került 
volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés 
dátuma.
(4) A  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a  (2)  bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása 
esetén haladéktalanul köteles a  fizetési művelet összegét a  kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és 
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a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni. A kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem 
lehet későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.”

 (2) A Pft. 49. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  fizetési művelet teljesítése késedelmesen történik, a  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója 
–  a  fizető fél nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató kérésére – biztosítja, hogy a  fizetési művelet összegének 
a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan 
teljesítés esetén lett volna.”

 (3) A Pft. 49. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben a fizető fél terhére 
nem számíthat fel díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.”

59. § (1) A Pft. 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  fizetési megbízás késedelmes továbbítása esetén a  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, 
hogy a kedvezményezett fizetési számláján a fizetési művelet összege jóváírásának értéknapja ne legyen későbbi, 
mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.”

 (2) A Pft. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a  (3)  bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása 
esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a  kedvezményezett számláján jóváírt fizetési művelet összege 
a kedvezményezett rendelkezésére álljon. Ebben az esetben a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás 
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.”

 (3) A Pft. 50. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az  (5)  bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén 
haladéktalanul köteles a  nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a  fizető fél részére 
visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került 
volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés 
napja.”

 (4) A Pft. 50. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját nem terheli a (6) bekezdésben foglalt kötelezettség, ha bizonyítja, hogy 
a  fizetési művelet összege a  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, még abban az  esetben 
sem, ha a fizetési művelet teljesítésére késedelmesen került sor. Ebben az esetben a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója biztosítja, hogy a  kedvezményezett fizetési számláján a  fizetési művelet összege jóváírásának 
az értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.”

 (5) A Pft. 50. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a  (7) és (8)  bekezdésben foglaltakkal összefüggésben 
a kedvezményezett terhére nem számíthat fel díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.”

60. §  A Pft. a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § (1) Ha a fizetési műveletet a fizető fél fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón 
keresztül kezdeményezte, a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul, de 
legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a fizető fél részére a nem teljesített vagy a hibásan teljesített 
fizetési művelet összegét, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre 
nem került volna sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót 
terheli annak bizonyítása, hogy a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési megbízást 
átvette, a saját felelősségi körén belül a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, a fizetési művelet 
teljesítését nem befolyásolta műszaki hiba vagy a  nem teljesítés, hibás vagy késedelmes teljesítéssel összefüggő 
egyéb zavar.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott esetért a  fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltató a felelős, akkor a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlát 
vezető pénzforgalmi szolgáltatónak – annak kérésére – haladéktalanul megtéríti a fizető félnek visszatérített összegek 
következtében elszenvedett veszteségeket és kifizetett összegeket.”
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61. §  A Pft. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a 44. § (1) bekezdése, a 49–52. §-a szerinti felelőssége másik pénzforgalmi 
szolgáltató vagy közvetítő magatartásának vagy mulasztásának következménye, a  pénzforgalmi szolgáltató 
e harmadik személytől a 44. § (1) bekezdésben és a 49–52. §-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését 
követelheti, ideértve az azon esetben felmerülő kártérítést is, amikor valamely pénzforgalmi szolgáltató elmulasztja 
az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazását.”

62. §  A Pft. a következő IX/A. Fejezettel egészül ki:
„IX/A. FEJEZET 
MŰKÖDÉSI ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK, HITELESÍTÉS
55/A.  § (1) A  pénzforgalmi szolgáltató az  általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és 
biztonsági kockázatok kezelése érdekében kockázatmérséklési intézkedéseket és ellenőrzési mechanizmusokat 
tartalmazó keretrendszert alakít ki. Ennek a keretrendszernek a részeként a pénzforgalmi szolgáltató – a súlyosabb 
működési és biztonsági események felderítését és osztályozását is tartalmazó – hatékony eseménykezelési eljárásokat 
hoz létre, valamint tart fenn.
(2) A  pénzforgalmi szolgáltató évente egyszer – vagy a  Felügyelet által meghatározott rövidebb időközönként  – 
aktualizált és átfogó értékelést küld a  Felügyeletnek az  általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó 
működési és biztonsági kockázatokról, továbbá az  e  kockázatok mérséklésére alkalmazott intézkedések és 
a kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megfelelőségéről.
55/B. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet a súlyosabb működési vagy biztonsági 
esemény bekövetkezéséről.
(2) Ha a  súlyosabb működési vagy biztonsági esemény sérti vagy sértheti a  pénzforgalmi szolgáltató ügyfeleinek 
érdekeit, a pénzforgalmi szolgáltatónak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az ügyfeleit az eseményről, 
valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az esemény káros hatásainak enyhítése érdekében 
meghozhatnak.
55/C. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amikor a fizető fél
a) online fér hozzá fizetési számlájához,
b) elektronikus távoli fizetési műveletet kezdeményez,
c) bármely műveletet olyan távoli csatornán keresztül hajt végre, ami fizetéssel kapcsolatos csalásokra és más 
visszaélésekre adhat módot.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elektronikus távoli fizetési művelet kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató 
olyan erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amely a  művelet egy adott összeggel és egy adott kedvezményezettel 
dinamikusan összekapcsolódó elemeket tartalmaz.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek alkalmasak az ügyfelekhez tartozó 
személyes hitelesítési adatok bizalmasságának és integritásának megóvására.
(4) A  (2) és (3)  bekezdésben foglaltakat abban az  esetben is alkalmazni kell, amikor a  fizetési megbízást fizetés-
kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezik.
(5) Az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltakat abban az  esetben is alkalmazni kell, amikor az  információt egy 
számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kérik.
(6) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teszi a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző vagy 
a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy megbízható hitelesítési eljárásként 
hagyatkozhasson azon hitelesítési eljárásokra, amelyeket a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az ügyfele 
részére az (1) és (3) bekezdéssel összhangban, valamint – abban az esetben, ha a fizetési művelet lebonyolításában 
fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató is részt vesz – az  (1), (2) és (3)  bekezdéssel 
összhangban biztosít.”

63. §  A Pft. a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § (1) A 38/A–38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági intézkedéseket a Bizottságnak 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikke alapján kiadott felhatalmazáson alapuló rendelet 
hatálybalépését követő egy évet követően, de legkésőbb 2019. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a  Bizottságnak 
az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98.  cikk (1)  bekezdés d)  pontja tárgyában kiadott 
felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évig, de legkésőbb 2019. január 1-ig az  ügyfél és 
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a  fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között e  törvény 2018. január 12-én hatályos rendelkezések 
szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.”

64. §  A Pft. 66/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően a keretszerződésnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával és a pénzforgalom 
lebonyolításával összefüggő és kizárólag a 2018. január 13-án hatályba lépő jogszabályi változások miatt szükséges 
módosításáról a pénzforgalmi szolgáltató olyan időpontban köteles tájékoztatni az ügyfelet, hogy az a módosítás 
hatálybalépése napjáig gyakorolhassa a 15. § (3) bekezdésében meghatározott felmondási jogát.”

65. §  A Pft. 67. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a  belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,”

66. §  A Pft.
 1. 2. § 9. pont a) alpontjában a „fizetési számlájáról” szövegrész helyébe az „a fizetési számla terhére” szöveg,
 2. 2. § 11. pontjában az „ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes 

biztonsági elemeit is” szövegrész helyébe az „azonosítsa az ügyfél kilétét vagy a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz, ezen belül az ügyfél személyes hitelesítési adatai használatának érvényességét” szöveg,

 3. 2. § 14. pontjában a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.)” 
szövegrész helyébe a „Hpt.-ben” szöveg,

 4. 2. § 16. pontjában a „vagy amelyen” szövegrész helyébe a „vagy amely negyvenötezer forint fizetési korláttal bír, 
vagy amelyen” szöveg,

 5. 2.  § 28.  pontjában a  „kedvezményezett” szövegrész helyébe a  „kedvezményezett, valamint a  hitelesítés 
szempontjából ezek fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult” szöveg,

 6. 3. § (3) bekezdésében a „felek a” szövegrész helyébe a „felek a 13. § és a” szöveg,
 7. 4. § (2) bekezdésében a „távközlő eszköz használatával” szövegrész helyébe a „távoli kommunikációs módon” 

szöveg,
 8. 6. § (1) bekezdésében az „átváltás a fizetés helyén” szövegrész helyébe az „átváltás automata bankjegykiadó 

gépen keresztül, illetve a fizetés helyén” szöveg,
 9. 7. § (2) bekezdésében a „vagy harmadik személy” szövegrész helyébe a „vagy a műveletben részt vevő valamely 

más fél” szöveg,
10. III. Fejezet első alcímének címében a „Szerződéskötést” szövegrész helyébe az „A keretszerződés megkötését” 

szöveg,
11. 8. § (2) bekezdésében az „a magyar” szövegrész helyébe a „magyar” szöveg,
12. 9. §-ban a „távközlő eszköz útján” szövegrész helyébe a „távoli kommunikáció útján” szöveg,
13. 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 14. § (1) bekezdés d) pontjában és 31. § (1) bekezdés a) pontjában 

a „megbízás teljesítéséhez” szövegrész helyébe a „megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez” szöveg,
14. 10.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában és 14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „művelet teljesítéséhez” 

szövegrész helyébe a „művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez” szöveg,
15. 10. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontjában a „lehetőségeiről;” szövegrész helyébe a „lehetőségeiről,” szöveg,
16. 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kötelezettségről” szövegrész helyébe a „kötelezettségről, ideértve 

a  pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is” 
szöveg,

17. 10.  § (1)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában és 14.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a „műszaki követelményeit” 
szövegrész helyébe a „műszaki és szoftver követelményeit” szöveg,

18. 10. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontjában a „teljesített fizetési” szövegrész helyébe a „teljesített vagy hibásan 
kezdeményezett fizetési” szöveg,

19. 10.  § (1)  bekezdés e)  pont ee)  alpontjában a „teljesítéséért a  49–51.  §-ban meghatározott felelősségéről, 
valamint” szövegrész helyébe a  „kezdeményezéséért vagy teljesítéséért a  49–51.  §-ban meghatározott 
felelősségéről,” szöveg,

20. 10. § (1) bekezdés e) pont ef ) alpontjában a „feltételekről;” szövegrész helyébe a „feltételekről,” szöveg,
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21. 10. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában az „arról, hogy a 15. § szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről 
csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak” szövegrész helyébe az „arról – ha erről megállapodnak –, 
hogy a 15. § szerinti keretszerződés módosítását az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha 
a módosítás javasolt” szöveg,

22. 10. § (1) bekezdés f ) pont fb) alpontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „keretszerződés” szöveg,
23. 10.  § (1)  bekezdés f )  pont fc)  alpontjában a „következményeiről” szövegrész helyébe a „következményeiről, 

valamint a pénzforgalmi szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodásról” 
szöveg,

24. 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja 
és c)  pontjának ca)  alpontja szerinti tájékoztatást megadni” szövegrész helyébe a „szolgáltatónak nem kell 
az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja szerinti tájékoztatást megadnia” szöveg,

25. 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „módjáról” szövegrész helyébe a „módjáról és felelősségéről” szöveg,
26. III. Fejezet „Szerződés formai és tartalmi követelményei” és „Szerződés módosítása és megszüntetése” alcím 

címében a „Szerződés” szövegrész helyébe az „A keretszerződés” szöveg,
27. 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „keretszerződés tartalmazza” szövegrész helyébe a „keretszerződés 

egyértelműen, közérthetően és pontosan, magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött 
más nyelven tartalmazza” szöveg,

28. 14.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „kötelezettséget” szövegrész helyébe a  „kötelezettséget, ideértve 
a  pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is” 
szöveg,

29. 14.  § (1)  bekezdés p)  pontjában a  „teljesített fizetési” szövegrész helyébe a  „teljesített vagy hibásan 
kezdeményezett fizetési” szöveg, a „művelet teljesítéséért” szövegrész helyébe a „művelet kezdeményezéséért 
vagy teljesítéséért” szöveg, a  „felelősségét, és a  46.  §-ban és a  47.  §-ban meghatározott visszafizetési 
feltételeket” szövegrész helyébe a  „felelősségét, a  46.  §-ban és a  47.  §-ban meghatározott visszafizetési 
feltételeket, és a pénzforgalmi szolgáltató által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén 
az ügyfél értesítésére szolgáló biztonságos eljárást” szöveg,

30. 14.  § (1)  bekezdés q)  pontjában a „szerződésmódosítás” szövegrész helyébe a „keretszerződés-módosítás” 
szöveg,

31. 14. § (1) bekezdés s) pontjában a „következményeit” szövegrész helyébe a „következményeit, és a pénzforgalmi 
szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodást” szöveg,

32. 14. § (1) bekezdés v) pontjában a „szabályait.” szövegrész helyébe a „szabályait, valamint” szöveg,
33. 15. § (1) bekezdésében a „módosítás hatálybalépését” szövegrész helyébe a „módosítás javasolt hatálybalépését” 

szöveg,
34. 15.  § (2)  bekezdésében a „meghatározott határidő” szövegrész helyébe a „meghatározott javasolt határidő” 

szöveg,
35. 15. § (3) bekezdésében az „A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a pénzforgalmi szolgáltató 

köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, 
ha annak” szövegrész helyébe az  „A 10.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában meghatározott esetben 
a keretszerződés módosításának kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt” szöveg,

36. 15. § (4) bekezdésében az „a (2)” szövegrész helyébe az „az (1)” szöveg,
37. 15. § (5) bekezdésében a „módon köteles tájékoztatni” szövegrész helyébe a „módon tájékoztatja” szöveg,
38. 17. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésen kívül az ügyfél” szövegrész helyébe a „hat hónapnál rövidebb ideje 

fennálló keretszerződés ügyfél általi” szöveg,
39. 18.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „vállalkozás a  nyilvántartást” szövegrész helyébe a „vállalkozás esetében 

a nyilvántartást” szöveg, az „okirattal igazolta” szövegrész helyébe az „okirat vagy adatok alapján a pénzforgalmi 
szolgáltató meggyőződött arról” szöveg,

40. 18. § (1) bekezdés c) pontjában a „csatolta” szövegrész helyébe a „csatolta, vagy a pénzforgalmi szolgáltató 
az  egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában meggyőződik arról, hogy az  egyéni 
vállalkozó a nyilvántartásban szerepel” szöveg,

41. 20.  § (1)  bekezdésében az „(e § alkalmazásában a  továbbiakban: vezető) – a  pénzforgalmi szolgáltató által 
rendszeresített módon – írásban jelenti be” szövegrész helyébe az „(e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
szervezetet képviselő) – a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon – írásban vagy egyéb jogszabály 
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által azonosított elektronikus úton jelenti be” szöveg, a „vezető által” szövegrész helyébe a „szervezetet képviselő 
által” szöveg,

42. 20. § (2) bekezdésében a „vezető” szövegrészek helyébe a „szervezetet képviselő” szöveg,
43. 20. § (2a) és (3) bekezdésében a „vezető” szövegrész helyébe a „szervezetet képviselő” szöveg,
44. 20.  § (3)  bekezdésében a  „vezetője” szövegrész helyébe a  „szervezetet képviselője” szöveg, a  „vezetők” 

szövegrész helyébe a „szervezetet képviselők” szöveg,
45. 22. § (1) bekezdés a) pontjában a „teljesítésének időtartamáról” szövegrész helyébe a „teljesítésének maximális 

időtartamáról” szöveg,
46. 22.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgáltató nem köteles az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást 

megadni” szövegrész helyébe a  „szolgáltatónak nem kell az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tájékoztatást 
megadnia” szöveg,

47. 23.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „adatokról köteles a  fizető felet haladéktalanul tájékoztatni” 
szövegrész helyébe az „adatokról haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet” szöveg,

48. 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított 
összegéről” szövegrész helyébe a „műveletnek a fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított, 
vagy a fizető fél fizetési számláján történt terhelés devizanemében meghatározott összegéről” szöveg,

49. 23. § (1) bekezdés d) pontjában és 32. § (1) bekezdés d) pontjában a „megelőző” szövegrész helyébe a „követő” 
szöveg,

50. 24. § (2) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében az „adatokat” szövegrész helyébe az „adatokat, ha azt papíron 
korábban nem adta át” szöveg,

51. 30. §-ban a „távközlő eszköz útján” szövegrész helyébe a „távoli kommunikáció útján” szöveg,
52. 31. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)” szöveg,
53. 31.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgáltató nem köteles az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti 

tájékoztatást megadni” szövegrész helyébe a  „szolgáltatónak nem kell az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
tájékoztatást megadnia” szöveg,

54. 32.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a  következő 
adatokról köteles a  fizető felet haladéktalanul tájékoztatni” szövegrész helyébe az  „az általa nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozóan az  egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a  következő adatokról 
haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet” szöveg,

55. 33.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a fizetési művelet teljesítését követően a  következő adatokról 
köteles a  kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni” szövegrész helyébe az  „az általa nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozóan a  fizetési művelet teljesítését követően a  következő adatokról haladéktalanul 
tájékoztatja a kedvezményezettet” szöveg,

56. 35. § (1) bekezdésében a „teljesítéséért” szövegrész helyébe a „teljesítéséért, a helyesbítő, valamint megelőző 
intézkedésekért” szöveg,

57. 40. §-ban az „ügyfél” szövegrészek helyébe az „ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre 
jogosult” szöveg,

58. 40.  § (1)  bekezdésében a „biztonsági elemek – így a  személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód –” 
szövegrész helyébe a „hitelesítési adatai” szöveg,

59. 41. § (2) bekezdésében a „biztonsági elemeket” szövegrész helyébe a „hitelesítési adatokat” szöveg,
60. 41.  § (3)  bekezdésében a „bármikor megtehesse” szövegrész helyébe a „bármikor díj-, költség- vagy egyéb 

fizetési kötelezettségtől mentesen megtehesse” szöveg,
61. 42. § (2) bekezdésében az „A felek” szövegrész helyébe a „Ha az ügyfél nem fogyasztó, a felek” szöveg,
62. 45. § (1) bekezdésében a „negyvenötezer” szövegrész helyébe a „tizenötezer” szöveg,
63. 46. §-ában az „ésszerűen” szövegrészek helyébe az „észszerűen” szöveg,
64. 49. § (1) bekezdésében a „műveletet a fizető” szövegrész helyébe a „műveletet közvetlenül a fizető” szöveg
lép.

67. §  Hatályát veszti a Pft.
1. 10. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „valamint” szövegrész,
2. 14. § (1) bekezdés u) pontjában a „valamint” szövegrész,
3. 14.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrészében az „ és tételesen a  szolgáltató részére fizetendő valamennyi 

jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget” szövegrész,
4. 19. § (4) és (5) bekezdése,
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5. 36. § (3) bekezdése,
6. 42. § (4) bekezdése,
7. 46. § (7) bekezdése.

5. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

68. §  A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ha a  hitelszerződés a  2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésének 
3.  pontjában meghatározott referenciamutatóra hivatkozik, a  hitelező és a  hitelközvetítő az  1.  melléklet szerinti 
formanyomtatványtól elkülönült dokumentumban közli a  fogyasztóval a  referenciamutató és annak kezelőjének 
nevét, valamint következményeit a  fogyasztóra nézve. E  dokumentum mellékelhető az  1.  melléklet szerinti 
formanyomtatványhoz.”

69. §  Az Fhtv. 14/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a hitelező a fogyasztó számára előírta, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén rendelkezzen a hitelszerződéshez 
kapcsolódó megtakarítással, életbiztosítással vagy a  fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítással, 
a  fogyasztó az  ilyen megtakarítási szerződésből származó megtakarítási összegre, illetve biztosítási szerződésből 
származó biztosítási összegre vonatkozó követelését biztosítékként a hitelezőre átruházhatja.”

70. §  Az Fhtv. 38. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a 6. § (2a) bekezdése a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési 
alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá 
az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
57. cikk.”

6. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

71. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 3/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésről szóló törvényben a kormányzati szektor egyenlegéről az Alaptörvénnyel és az Európai 
Unió jogával összhangban, e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell dönteni.”

7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

72. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 22.  § (3)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat indokolásában)
„b) a 29. § (1) bekezdése szerinti tervszámokkal mint változatlan szakpolitikát jelentő fiskális pályával összhangban, 
indokolással együtt bemutatja a  tárgyévet követő négy év tervezett költségvetési bevételi előirányzatainak és 
költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, valamint a  29.  § (1)  bekezdése szerinti 
tervszámoktól mint változatlan szakpolitikától történő eltérés esetén az eltérés indokait,”

73. §  Az Áht. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány december 31-éig egyedi határozatban megállapítja a központi költségvetés – a központi költségvetésről 
szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, 
valamint költségvetési egyenlegének és az  államadósságnak a  költségvetési évet követő három évre tervezett 
összegét.”
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74. §  Az Áht. 41. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (6)  bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából az  a  külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amellyel Magyarország külképviselete a  külképviselet működtetése, üzemeltetése, 
fenntartása vagy feladatainak ellátása érdekében visszterhes – használati, bérleti, lakásbérleti, vállalkozási, közüzemi, 
közszolgáltatási, tervezési, kivitelezési, utazási, pénzügyi, folyószámla, betéti, biztosítási, fuvarozási, megbízási, 
szállítmányozási, adásvételi – szerződést köt, – a  megkötött szerződés vonatkozásában – átlátható szervezetnek 
minősül.”

75. §  Az Áht. 111. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki:
„(35) Az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról 
szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 41. § (7) bekezdését a Módtv. hatálybalépése 
napján hatályos visszterhes szerződések tekintetében is alkalmazni kell.”

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

76. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 40.  §-a a  következő 
(25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az 1286/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti illetékes hatóságként az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

77. § (1) Az MNB tv. 43. § (2) bekezdése a következő q) és r) ponttal egészül ki:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„q) a Hpt. 289/A. § (1) és (4) bekezdése szerinti bejelentésben szereplő tevékenységek leírását,
r) könnyen hozzáférhető módon a Bizottság elektronikus tájékoztatóját, amely felsorolja a fogyasztóknak az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve szerinti jogait, valamint a kapcsolódó Európai Uniós jogszabályokat.”

 (2) Az MNB tv. 43. § (2) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„s) azt a tájékoztatást, hogy a Bit. 378. § (1) bekezdés f ), i), k), l), m) és n) pontjában foglaltak a 2016/97/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltakhoz képest többlettájékoztatási követelményeket állapítanak meg 
a  biztosításközvetítők számára, valamint, hogy a  Bit. 166/B.  §-a a  biztosítási alapú befektetési termékek esetében 
kötelezővé teszi a tanácsadással történő értékesítést,
t) – jogi területek szerinti kategóriákba sorolva – a  biztosítási és viszontbiztosítási értékesítési tevékenységre 
alkalmazandó hatályos jogszabályok naprakész elérhetőségére mutató internetes hivatkozásokat.”

 (3) Az MNB tv. 43. § (2a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB a (2) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettségének]
„a) a  (2)  bekezdés a) és q)  pont vonatkozásában haladéktalanul, egyebekben rendszeresen, de havonta legalább 
egyszer eleget tesz,”

 (4) Az MNB tv. 43. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  MNB – erre irányuló megkeresésre – köteles tájékoztatást nyújtani a  (2)  bekezdés t)  pontja szerinti 
jogszabályokról.”

78. §  Az MNB tv. a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § (1) Ha az MNB hatósági eljárása során közigazgatási szankciót alkalmaz, az erre vonatkozó döntését nem kell 
bejegyezni a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.
(2) Az MNB abban az esetben is szabhat ki bírságot, ha a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven 
belül az ügyfél vonatkozásában a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába nem jegyeztek be közigazgatási szankciót 
megállapító döntést.
(3) Azon ügyekben, amelyekben az MNB hatóságként jár el, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
figyelmeztetésre és közigazgatási óvadékra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.
(4) Ha az  MNB mérlegelési jogkörében bírságot vagy helyszíni bírságot szab ki, ennek mértékét az  e  törvényben, 
illetve a 46. § a)–c) pontjában megjelölt törvényekben meghatározott keretek között állapítja meg abban az esetben 
is, ha a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába a hatósági eljárás megindításának napját megelőző három éven 
belül az ügyfél vonatkozásában közigazgatási bírság szankciót megállapító döntést nem jegyeztek be.
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(5) Az MNB az ügyfelet valamennyi eljárásában eltilthatja a tevékenység végzésétől, amely eltiltás a döntés véglegessé 
válásától számított 45 napnál hosszabb időtartamú vagy határozatlan idejű is lehet.
(6) Az MNB szankcióként elkobzást is alkalmazhat.
(7) Az MNB Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárása során megállapított jogszabálysértés esetén érdemi 
döntéssel kiszabott intézkedést közigazgatási szankciónak kell tekinteni.”

79. § (1) Az MNB tv. 53. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakat meghaladóan az  MNB a  Hpt. 185.  §-a és 189–192.  §-a, a Tpt. 400.  § 
(1) bekezdés o) pont 2. alpontja, a Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pontja, a Bszt. 164. §-a, a Kbftv. 174/A. §-a, a Bit. 291. § és 
431. §-a, az Fnytv. 64. § (1) bekezdése, az Mpt. 110. § (1) bekezdése, valamint az Öpt. 65. § (3) bekezdése alapján hozott, 
(1) bekezdés szerint közzétett, véglegessé vált határozatában megjelöli a jogsértő természetes személy nevét is.”

 (2) Az MNB tv. 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MNB mérlegelése alapján a  Hpt.-ben, a  Tpt.-ben, a  Bszt.-ben, a  Kbftv.-ben, az  Fnytv.-ben, az  Mpt.-ben és 
az  Öpt.-ben meghatározott intézkedésről vagy kivételes intézkedésről, pénzbírságról hozott határozat közzététele 
legfeljebb 60 napra elhalasztható, ha a jogsértő magatartás legfeljebb 60 napon belül megszűnik, és a jogsértés nem 
veszélyezteti a jogi személy biztonságos működését, ügyfeleinek védelmét, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitását.”

 (3) Az MNB tv. 53. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályainak 
megsértése okán hozott, véglegessé vált határozatában megjelölt jogsértő nem természetes személy nevének 
és székhelyének, valamint a  jogsértő természetes személy nevének közzététele – az  ilyen adatok közzététele által 
okozott hátrány és az azáltal elérhető előny arányosságát vizsgáló eseti értékelés alapján – aránytalan, veszélyezteti 
a pénzügyi piacok stabilitását vagy valamely folyamatban lévő büntetőeljárás sikerességét, akkor az MNB köteles
a) a közzétételt – az (5) bekezdéssel összhangban – elhalasztani mindaddig, amíg a közzététel ellen szóló okok meg 
nem szűnnek,
b) határozatát – az (5) bekezdéssel összhangban – az anonimitás megőrzésével közzétenni, amennyiben az anonim 
közzététel biztosítja az érintett személyes adatok hatékony védelmét, vagy
c) eltekinteni a közzétételtől, amennyiben az a) és b) pontban meghatározott opciókat nem tekintik elégségesnek 
annak biztosításához, hogy a  pénzügyi piacok stabilitása ne kerüljön veszélybe vagy a  határozat közzététele 
jelentőségéhez viszonyítottan arányos legyen.
(5b) Amennyiben az  MNB úgy dönt, hogy az  (5a)  bekezdés b)  pontja alapján az  anonimitás megőrzésével teszi 
közzé a határozatot, a közzététel észszerű ideig elhalasztható, amennyiben az említett időszak során az anonimitás 
megőrzésének indokai előre láthatólag meg fognak szűnni.”

 (4) Az MNB tv. 53. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) Amennyiben az  MNB úgy ítéli meg, hogy a  Bit. biztosítási, illetve viszontbiztosítási értékesítésre vonatkozó 
szabályainak megsértése miatt hozott, véglegessé vált határozatában megjelölt jogsértő nem természetes személy 
nevének és székhelyének, valamint a jogsértő természetes személy nevének közzététele
a) – az ilyen adatok közzététele által okozott hátrány és az azáltal elérhető előny arányosságát vizsgáló eseti értékelés 
alapján – aránytalan, vagy
b) veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását, vagy valamely folyamatban lévő büntetőeljárás sikerességét,
akkor határozhat úgy, hogy a közzétételt – az (5) bekezdéssel összhangban – elhalasztja, nem teszi közzé a határozatát, 
vagy az anonimitás megőrzésével teszi közzé azt.”

 (5) Az MNB tv. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az MNB a Hpt.-ben, a Tpt.-ben, a Bszt.-ben, a Kbftv.-ben, a Bit.-ben, az Fnytv.-ben, az Mpt.-ben és az Öpt.-ben 
meghatározott intézkedésekről és kivételes intézkedésekről, pénzbírságról hozott határozatát legalább 5 évig és 
legfeljebb 10 évig elérhetővé teszi a honlapján.”

80. §  Az MNB tv. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában ide értendőek különösen a biztosítás- és viszontbiztosítás-értékesítők 
jó hírnevével, képzettségi követelményeivel, valamint szakmai képzésével és továbbképzésével kapcsolatos adatok.”
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81. §  Az MNB tv. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) Az MNB eljárásaiban az elektronikus kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit a (2)–(13) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az  MNB engedélyezési, ellenőrzési és fogyasztóvédelmi ellenőrzési és az  egyéb kérelemre indult hatósági 
eljárásaiban, valamint a 45. § a) pontjában meghatározott folyamatos felügyelet során a 39. §-ban meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó szervezet, az  1.  melléklet I.  pontja szerinti eljárásokban meghatározott személy és 
az MNB közötti kapcsolattartás elektronikus, amely kizárólag az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs 
rendszerében, az érintett szervezet részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül, természetes személy esetében 
pedig a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen vagy az  MNB elektronikus 
ügyintézését biztosító információs rendszerében a  természetes személy részére fenntartott kézbesítési tárhelyen 
keresztül történik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a személy vagy szervezet elektronikus azonosítása az MNB elektronikus 
ügyintézését biztosító információs rendszerében vagy az elektronikus azonosítási szolgáltatáson keresztül történik. 
Az engedélyezési, ellenőrzési és fogyasztóvédelmi ellenőrzési és az egyéb kérelemre indult hatósági eljárásokban, 
valamint a  45.  § a)  pontjában meghatározott folyamatos felügyelet során a  gazdálkodó szervezet hivatalos 
elérhetősége a részére kialakított és fenntartott, az MNB által biztosított kézbesítési tárhely.
(4) Az MNB az általa a kézbesítési tárhelyen elhelyezett iratról az eljárásban érintett szervezet részére az általa megjelölt 
legfeljebb öt elektronikus levélcímre értesítést küld. Az értesítéshez joghatás nem fűződik.
(5) Az iratot a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(6) A  pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását és az  ügyfelek érdekeit veszélyeztető esetben az  irat kézbesítése 
papíralapon, az MNB nevében eljáró munkavállaló által vagy postai szolgáltató útján is történhet.
(7) Az elektronikus kézbesítés megtörténtéről és a kézbesítési vélelem beállásáról az MNB automatikusan létrehozott 
elektronikus visszaigazolásban (elektronikus tértivevény) értesül.
(8) Az MNB az iratot a kézbesítési tárhelyen az ahhoz kapcsolódó igénybe vehető rendes és rendkívüli jogorvoslati 
lehetőségekre nyitva álló határidő utolsó napjáig megőrzi (a továbbiakban: megőrzési idő). Az MNB a megőrzési idő 
utolsó napján a kézbesítési tárhelyről eltávolítja az iratot, amelynek újbóli elektronikus megküldését az elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett kérheti.
(9) Ha az  MNB kézbesítési tárhelye bármely okból munkanapon legalább négy órán keresztül működésképtelen, 
ez a nap az (5) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. Az MNB honlapján közzéteszi azokat a napokat, amelyek 
a határidőbe nem számítanak be.
(10) Az  MNB az  e  törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartás esetében biztonságos kézbesítési 
szolgáltatást végez, az  MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében fenntartott kézbesítési 
tárhelyek hivatali tárhelynek minősülnek.
(11) Az engedélyezési eljárásokban csak eredeti dokumentum vagy hiteles elektronikus másolat nyújtható be.
(12) Az  engedélyezési, ellenőrzési és fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban, valamint a  45.  § a)  pontjában 
meghatározott folyamatos felügyelet során a gazdálkodó szervezetek őrzésében lévő papíralapú közokiratról, más 
által kiállított papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról vagy egyéb magánokiratról a gazdálkodó szerv által 
készített elektronikus másolat hiteles dokumentumként nem fogadható el.”

82. § (1) Az MNB tv. 76. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdésének, 6. cikkének, 7. cikkének, 8. cikk 
(1)–(3)  bekezdésének, 9.  cikkének, 10.  cikk (1)  bekezdésének, 13.  cikk (1), (3) és (4)  bekezdésének, 14.  cikkének és 
19.  cikkének megsértése esetén – a  75.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – kiszabható maximális 
bírság mértéke:
a) nem természetes személy esetében
aa) a  jogsértésből származó nyereség vagy a  jogsértés révén elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese, 
amennyiben az meghatározható, amennyiben nem határozható meg, akkor
ab) az  alábbi összegek közül az  alacsonyabb: 1 576 400 000 forint vagy a  legutolsó jóváhagyott, számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóban kimutatott megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli összegének vagy teljes 
éves árbevételének legfeljebb 3%-a, azzal, hogy amennyiben a jogi személy olyan anyavállalat vagy egy anyavállalat 
olyan leányvállalata, amelynek a  számviteli jogszabályok szerint összevont (konszolidált) éves beszámolót kell 
készítenie, a  vonatkozó megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli összege, illetve teljes éves árbevétele alatt 
a legfelső szintű anyavállalat irányító testülete által jóváhagyott, legutolsó rendelkezésre álló összevont (konszolidált) 
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éves beszámolóban feltüntetett megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli, illetve teljes éves árbevételének összege 
értendő;
b) természetes személy esetében
ba) a  jogsértésből származó nyereség vagy a  jogsértés révén elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese, 
amennyiben az meghatározható, amennyiben nem határozható meg, akkor
bb) 220 696 000 forint.”

 (2) Az MNB tv. 76. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Bit. biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó üzletviteli követelményeinek megsértése 
esetén – a Bit. 293/A. §-ában foglaltak figyelembevételével – kiszabható maximális bírság mértéke:
a) nem természetes személy esetében
aa) a  jogsértésből származó nyereség vagy a  jogsértés révén elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese, 
amennyiben az meghatározható, amennyiben nem határozható meg, akkor
ab) az  alábbi összegek közül az  alacsonyabb: 1 541 450 000 forint vagy a  legutolsó jóváhagyott, számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóban kimutatott megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli összegének vagy teljes 
éves árbevételének legfeljebb 5%-a, azzal, hogy amennyiben a jogi személy olyan anyavállalat vagy egy anyavállalat 
olyan leányvállalata, amelynek a  számviteli jogszabályok szerint összevont (konszolidált) éves beszámolót kell 
készítenie, a vonatkozó megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli összege alatt a legfelső szintű anyavállalat irányító 
testülete által jóváhagyott, legutolsó rendelkezésre álló összevont (konszolidált) éves beszámolóban feltüntetett 
megszolgált díjak viszontbiztosítás nélküli összege értendő;
b) természetes személy esetében
ba) a  jogsértésből származó nyereség vagy a  jogsértés révén elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese, 
amennyiben az meghatározható, amennyiben nem határozható meg, akkor
bb) 215 803 000 forint.”

83. §  Az MNB tv. 28. alcíme a következő 80/A. §-sal egészül ki:
„80/A. § Ha a felügyeleti biztos kirendelése a 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes intézkedés keretében 
végzés alapján történik, akkor arra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor, valamint a 79. § (1) bekezdése szerinti 
törvényekben meghatározottaktól eltérően a  kirendelés időtartama legfeljebb négy hónap lehet, amely indokolt 
esetben legfeljebb kettő hónappal meghosszabbítható.”

84. § (1) Az MNB tv. 140. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az MNB írásban bejelenti az Európai Bizottságnak)
„h) azt, hogy a Bit. 378. § (1) bekezdés f ), i), k), l), m) és n) pontjában foglaltak a 2016/97/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben foglaltakhoz képest többlettájékoztatási követelményeket állapítanak meg a biztosításközvetítők 
számára, valamint, hogy a  Bit. 166/B.  §-a a  biztosítási alapú befektetési termékek esetében kötelezővé teszi 
a tanácsadással történő értékesítést,”

 (2) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés a) pontja a következő ak) alponttal egészül ki:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot)
„ak) az  1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, és az  53.  § (1)  bekezdésével összhangban 
közzétett, valamint az  53.  § (5a)  bekezdésével összhangban közzé nem tett valamennyi határozatáról, valamint 
az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról és azok során hozott jogerős ítéletekről,”

 (3) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja)
az Európai Bankhatóságot)
„ba) a hitelintézet, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz kibocsátó intézmény számára kiadott tevékenységi 
(működési) engedélyről, valamint annak visszavonásáról az indoklással együtt,”

 (4) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„be) a Hpt. 175. § (5) bekezdése, illetve a Bszt. 161/C. § (5) bekezdése szerinti megállapodásról, ha a megállapodás 
eredményeként az MNB látja el az összevont alapú felügyeletet, az összevont alapú felügyelet alatt álló intézmények 
esetében csoport szintű belső irányításról, rendszerekről, eljárásokról és mechanizmusokról,”
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 (5) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés b) pont bzs) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„bzs) a  biztosítók és a  viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
kormányrendelet szerinti határozatokról, valamint az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, 
és az 53. § (1) bekezdésével összhangban közzétett, valamint az 53. § (5a) bekezdésével összhangban közzé nem 
tett valamennyi határozatáról, valamint az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról és azok során hozott jogerős 
ítéletekről;”

 (6) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés c) pontja a következő ci) alponttal egészül ki:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot)
„ci) az 53. § (1) bekezdésével összhangban közzétett, valamint az 53. § (5a) bekezdésével összhangban közzé nem tett 
valamennyi határozatáról, valamint az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról és az azok során hozott jogerős 
ítéletekről;”

 (7) Az MNB tv. 140. § (4) bekezdés c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő cj) és 
ck) alponttal egészül ki:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot)
„ci) az 53. § (1) bekezdésével összhangban közzétett, valamint az 53. § (5a) és (5c) bekezdésével összhangban közzé 
nem tett valamennyi határozatáról, valamint az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról és azok során hozott 
jogerős ítéletekről,
cj) minden évben, összesített tájékoztatás keretében a  Bit. biztosítási és viszontbiztosítási értékesítésre vonatkozó 
szabályainak megsértése okán hozott valamennyi határozatáról,
ck) arról, hogy a Bit. 378. § (1) bekezdés f ), i), k), l), m) és n) pontjában foglaltak a 2016/97/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben foglaltakhoz képest többlettájékoztatási követelményeket állapítanak meg a biztosításközvetítők 
számára, valamint, hogy a  Bit. 166/B.  §-a a  biztosítási alapú befektetési termékek esetében kötelezővé teszi 
a tanácsadással történő értékesítést;”

 (8) Az MNB tv. 140. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az MNB tájékoztatja
a) az Európai Bankhatóságot:
aa) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz kibocsátó intézmény nyilvántartásba vett pénzforgalmi közvetítőiről,
ab) a Hpt. 289/A. § (1) és (4) bekezdése szerinti bejelentésekről,
ac) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/B. §-ában említett értesítés kézhezvételét 
követően haladéktalanul az eseménnyel kapcsolatos releváns információkról,
ad) a  pénzforgalmi szolgáltatók által az  MNB rendelkezésére bocsátott információk alapján a  különböző fizetési 
módokhoz kapcsolódó csalásokra vonatkozó összesített statisztikai adatokról,
b) az EKB-t
ba) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/B. §-ában említett értesítés kézhezvételét 
követően haladéktalanul az eseménnyel kapcsolatos releváns információkról,
bb) a  pénzforgalmi szolgáltatók által az  MNB rendelkezésére bocsátott információk alapján a  különböző fizetési 
módokhoz kapcsolódó csalásokra vonatkozó összesített statisztikai adatokról.
(4b) Ha a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény 55/B.  §-ában említett bejelentés 
mérlegelését követően az  MNB azt állapítja meg, hogy az  esemény releváns lehet a  39.  §-ban meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek ellenőrzését ellátó más hatóságok vagy egyéb hatóságok 
számára, úgy ez utóbbiaknak is értesítést küld.”

85. §  Az MNB tv. 185/A. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„i) a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
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86. § (1) Az MNB tv. 186. § (5) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„m) (25)  bekezdése a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel 
kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

 (2) Az MNB tv. 186. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi fogyasztói jogvita tekintetében)
„b) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a  belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 102. cikk,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

87. §  Az MNB tv.
a) 43. § (3) bekezdésében a „c–f ), h)” szövegrész helyébe a „c)–h)” szöveg,
b) 46. § nyitó szövegrészében az „(a továbbiakban: Ákr.)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: Ákr.), valamint 

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény” szöveg,
c) 53. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Bszt.-ben és a Kbftv.-ben” szövegrész helyébe az „a Bszt.-ben, 

a Kbftv.-ben, az Fnytv.-ben, az Mpt.-ben és az Öpt.-ben” szöveg,
d) 64.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „kisbiztosítónál, kockázati tőkealapkezelőnél, magánnyugdíjpénztárnál,” 

szövegrész helyébe a „kisbiztosítónál, magánnyugdíjpénztárnál,” szöveg,
e) 76. § (10) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szöveg,
f ) 79. § (1) bekezdésében az „l), m) és n)” szövegrész helyébe az „l) és m)” szöveg,
g) 79. § (2) bekezdésében a „biztosként” szövegrész helyébe a „biztosnak” szöveg, a „társaság (a továbbiakban: 

nonprofit gazdasági társaság) jelölése alapján a  nonprofit gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy rendelhető ki” szövegrész helyébe a „társaság 
rendelhető ki (a továbbiakban: MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság” szöveg,

h) 79.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „biztosként az  rendelhető ki” szövegrész helyébe a „biztosnak 
kirendelt MNB munkavállaló, illetve az  MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság által a  felügyeleti 
biztos feladatainak ellátására kijelölt személy az lehet” szöveg,

i) 79. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „nem lehet kirendelni azt” szövegrész helyébe a „nem lehet az MNB 
azon munkavállalóját kirendelni, továbbá a felügyeleti biztos feladatainak ellátására nem lehet azt a személyt 
kijelölni” szöveg,

j) 79. § (6) bekezdésében az „a felügyeleti biztos a kirendeléskor” szövegrész helyébe az „az MNB munkavállalója 
a  kirendelésekor, illetve a  felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy a  kijelölésekor” szöveg, 
a „kirendelés után” szövegrész helyébe a „kirendelés, illetve a kijelölés után” szöveg, a „kijelölőjét” szövegrész 
helyébe a „kirendelőjét, illetve a  kijelölőjét” szöveg, a „biztos kirendelésére kerül sor” szövegrész helyébe 
a „biztos feladatainak ellátására más személyt kell kijelölni” szöveg,

k) 79. § (7) bekezdésében az „álló felügyeleti biztos” szövegrész helyébe az „álló, a felügyeleti biztos feladatainak 
ellátására kijelölt személy” szöveg,

l) 79. § (8) bekezdésében az „A kijelölt felügyeleti biztos” szövegrész helyébe az „A felügyeleti biztos feladatainak 
ellátására kijelölt személy” szöveg,

m) 79. § (10) bekezdésében az „a kirendelt felügyeleti biztost” szövegrész helyébe a „munkavállalójaként kirendelt 
felügyeleti biztost az  MNB, a  nonprofit gazdasági társaság által a  felügyeleti biztos feladatainak ellátására 
kijelölt személyt a nonprofit gazdasági társaság” szöveg,

n) 79. § (11) bekezdésében a „felügyeleti biztosi feladatok ellátására kirendelő személy a kirendelést megelőzően 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja” szövegrész helyébe a  „felügyeleti biztosnak az  MNB által kirendelt 
munkavállaló, illetve az MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság által a felügyeleti biztos feladatainak 
ellátására kijelölt személy a kirendelést, illetve a kijelölést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja az őt 
kirendelő, illetve az őt kijelölő felé” szöveg,
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o) 80. § (1) bekezdésében az „MNB határozatban” szövegrész helyébe az „MNB döntésében” szöveg, a „bármikor 
határozatban” szövegrész helyébe a „bármikor döntésével” szöveg,

p) 140.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a  „biztosítók vagy viszontbiztosítók” szövegrész helyébe a  „biztosítók, 
viszontbiztosítók, biztosításközvetítők, viszontbiztosítás-közvetítők vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyek” szöveg,

q) 1. melléklet I. pontjának címében az „ügyek” szövegrész helyébe az „egyes ügyek” szöveg
lép.

88. §  Hatályát veszti az MNB tv.
a) 79. § (9) bekezdése,
b) 80. § (2) bekezdésében a „kirendelt” szövegrész,
c) 1. melléklet II. pontja.

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

89. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) 2.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 5. § (3)–(4) bekezdése, a 11. §, a 12. § (1) bekezdés a) és f ) pontja, a 13. §, a 13/A. § (1) bekezdése, a 14. §, a 15. § 
(1) bekezdés a), c)–e) pontja, a 15. § (2) bekezdése és a 17. § nem terjed ki a kizárólag számlainformációs szolgáltatást 
végző pénzforgalmi intézményre.”

90. § (1) Az Fsztv. 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. csoport: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: 
Hpt.) meghatározott csoport, ideértve a  Bizottság 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 4., 5., 6., 
valamint 7.  cikkében meghatározott olyan kapcsolatban álló vállalkozásokat, amelyek az  575/2013/EU rendelet 
10. cikkének (1) bekezdése, 113. cikkének (6) vagy (7) bekezdése szerint minősülnek,”

 (2) Az Fsztv. 3. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„6a. elektronikuspénz-értékesítő: az a személy, amely az elektronikuspénz kibocsátója nevében az elektronikuspénzt 
értékesíti, illetve visszaváltja,”

 (3) Az Fsztv. 3. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7a. érzékeny fizetési adatok: a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvényben 
(a továbbiakban: Pft.) meghatározott érzékeny fizetési adatok,”

 (4) Az Fsztv. 3. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. fizetési művelet: a Pft.-ben meghatározott fizetési művelet,”

 (5) Az Fsztv. 3. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„10a. fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,”

 (6) Az Fsztv. 3. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„24. kiszervezés: olyan megállapodás egy pénzforgalmi intézmény vagy egy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
és egy személy között, amelynek keretében e személy olyan pénzforgalmi szolgáltatás működtetésével kapcsolatos 
feladatokat végez, amelyet egyébként a  pénzforgalmi intézmény vagy az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
maga végezne,”

 (7) Az Fsztv. 3. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„29. pénzforgalmi közvetítő: az a személy, amely pénzforgalmi intézmény vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
nevében, javára és kockázatára pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt,”

 (8) Az Fsztv. 3. §-a a következő 32a. és 32b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„32a. számlainformációs szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott számlainformációs szolgáltatás,
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32b. szavatoló tőke: a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
4. cikk (1) bekezdés 118. pontjában meghatározott szavatoló tőke,”

 (9) Az Fsztv. 3. § 40. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
40. vezető állású személy:)
„d) pénzforgalmi közvetítő és elektronikuspénz-értékesítő esetén a pénzforgalmi közvetítés, illetve elektronikuspénz-
értékesítés üzletág irányításáért felelős személy, valamint valamennyi helyettese.”

91. §  Az Fsztv. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzforgalmi intézmény)
„a) az a vállalkozás, amely az e törvényben foglaltaknak megfelelően engedéllyel rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatási 
tevékenység végzésére – ideértve a  pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag számlainformációs szolgáltatást 
(előzetes bejelentés alapján) végző vállalkozást is –, de nem rendelkezik engedéllyel az elektronikuspénz-kibocsátási 
tevékenység végzésére,”

92. §  Az Fsztv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag fizetés-kezdeményezési szolgáltatást 
végez, legalább tizenötmillió forint induló tőkével rendelkezik.”

93. §  Az Fsztv. 3. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézménynek rendelkeznie kell olyan szakmai felelősségbiztosítással vagy más hasonló garanciával, amely biztosítja, 
hogy eleget tudjon tenni a Pft. 43., 49., 50., 52/A. és 54. §-ában foglalt helytállási kötelezettségének.
(2) A számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek 
rendelkeznie kell olyan szakmai felelősségbiztosítással vagy más hasonló garanciával, amely biztosítja, hogy 
eleget tudjon tenni a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval vagy az  ügyféllel szemben fennálló 
kötelezettségének a fizetési számlára vonatkozó információkhoz való jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő 
hozzáférés vagy ezen információk jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő használata esetén.”

94. § (1) Az Fsztv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatáshoz, kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységét kiszervezheti – ideértve a  másik EGT-államban működő szervezethez 
történő kiszervezést is –, ha a kiszervezés megkezdését legalább harminc nappal megelőzően előzetesen bejelenti 
a Felügyeletnek.”

 (2) Az Fsztv. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek 
a kiszervezésre vonatkozó szerződésben bekövetkezett érdemi változásokat.”

95. §  Az Fsztv. 5. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5. Pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységének engedélyezése, 
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény elektronikuspénz-kibocsátási és pénzforgalmi szolgáltatási 
tevékenységének engedélyezése, valamint a kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző 
pénzforgalmi intézmény tevékenységének bejelentése és az utalványkibocsátó utalványkibocsátási 
tevékenységének bejelentése”

96. § (1) Az Fsztv. 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez 
mellékeli:)
„e) a kérelmező vállalatirányítási és belső ellenőrzési rendszerének leírását, ideértve az adminisztratív, a kockázatkezelési 
és számviteli eljárásokat is, bemutatva ezen vállalatirányítási, ellenőrzési eljárások arányosságát, helyénvalóságát és 
megbízhatóságát,”
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 (2) Az Fsztv. 17. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez 
mellékeli:)
„i) ha a  kérelmező pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységére pénzforgalmi közvetítőt vagy elektronikuspénz-
kibocsátóként elektronikuspénz-értékesítésre értékesítőt kíván megbízni, fióktelepet tervez létesíteni vagy 
tevékenysége működtetését kiszervezné, ennek bemutatását, ideértve a kérelmező azon vállalását, hogy a közvetítőt, 
az értékesítőt, a fióktelepet, valamint a kiszervezett tevékenységet végzőt legalább évente ellenőrzi,”

 (3) Az  Fsztv. 17.  § (1)  bekezdés r) és s)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  bekezdés a  következő 
t)–x) ponttal egészül ki:
(A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez 
mellékeli:)
„r) a  biztonsági események és biztonsággal kapcsolatos ügyfélpanaszok monitorozására, kezelésére és nyomon 
követésére szolgáló eljárások leírását, ideértve a  Pft. 55/B.  §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségnek 
megfelelően kialakított eseményjelentési eljárást is,
s) az  érzékeny fizetési adatokhoz való hozzáférés iktatására, monitorozására, követésére és korlátozására szolgáló 
eljárás leírását,
t) az  üzletmenet-folytonosság biztosítását célzó intézkedések leírását, amely tartalmazza a  kritikus műveletek 
egyértelmű azonosítását, a hatékony készenléti terveket, valamint az e tervek megfelelőségének és hatékonyságának 
rendszeres tesztelésére és felülvizsgálatára szolgáló eljárást,
u) a  teljesítményre, a  műveletekre és a  csalásra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elvek és 
fogalommeghatározások leírását,
v) a  biztonsági elvek leírását, ezen belül a  nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes 
kockázatértékelés, valamint azoknak a  biztonsági ellenőrzési és kockázatmérséklési intézkedéseknek a  leírását, 
amelyek biztosítják az  ügyfelek megfelelő védelmét az  azonosított kockázatokkal szemben, ideértve a  csalást, 
valamint az érzékeny és személyes adatok illegális felhasználását,
w) a panaszkezelési szabályzatát, valamint
x) a  kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul 
az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján 
történő ellenőrzéséhez.”

 (4) Az Fsztv. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés v)  pontjában meghatározott biztonsági ellenőrzési és kockázatmérséklési intézkedések 
leírásakor a kérelmező bemutatja, hogy azok hogyan biztosítják a magas szintű műszaki biztonságot és adatvédelmet, 
ideértve a kérelmező által, illetve a kérelmező működésének egy részét vagy egészét kiszervezett tevékenységként 
végző vállalkozás által alkalmazott szoftvereket, valamint informatikai rendszereket. Ezen intézkedések között a Pft. 
55/A. §-ában meghatározott biztonsági intézkedéseknek is szerepelniük kell.”

97. §  Az Fsztv. 20. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységére jogosító engedély iránti 
kérelmét elutasítja, ha a kérelmező)
„f ) befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosának alkalmassága a  Felügyelet rendelkezésére álló adatok 
alapján megkérdőjelezhető.”

98. §  Az Fsztv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény tevékenysége megkezdését és 
befejezését előzetesen bejelenti a Felügyeletnek.
(2) A számlainformációs szolgáltatás megkezdéséről szóló bejelentés tartalmazza legalább
a) a bejelentő működési tervét,
b) a középtávú – az első három évre vonatkozó – előzetes költségvetést is tartalmazó üzleti tervet, a működéshez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó tényeket,
c) a  vállalatirányítási és belső ellenőrzési rendszerek leírását, ideértve az  adminisztratív, a  kockázatkezelési és 
számviteli eljárásokat is, bemutatva ezen vállalatirányítási, ellenőrzési eljárások arányosságát, helyénvalóságát és 
megbízhatóságát,



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1477

d) a  biztonsági események és biztonsággal kapcsolatos ügyfélpanaszok monitorozására, kezelésére és nyomon 
követésére szolgáló eljárások leírását, ideértve a  Pft. 55/B.  §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségnek 
megfelelően kialakított eseményjelentési eljárást is,
e) az  érzékeny fizetési adatokhoz való hozzáférés iktatására, monitorozására, követésére és korlátozására szolgáló 
eljárás leírását,
f ) az  üzletmenet-folytonosság biztosítását célzó intézkedések leírását, amely tartalmazza a  kritikus műveletek 
egyértelmű azonosítását, a hatékony készenléti terveket, valamint az e tervek megfelelőségének és hatékonyságának 
rendszeres tesztelésére és felülvizsgálatára szolgáló eljárást,
g) a biztonsági elvek leírását, ezen belül a számlainformációk összesítésével kapcsolatos részletes kockázatértékelés, 
valamint azoknak a  biztonsági ellenőrzési és kockázatmérséklési intézkedéseknek a  leírását, amelyek biztosítják 
az ügyfelek megfelelő védelmét az azonosított kockázatokkal szemben, ideértve a csalást, valamint az érzékeny és 
személyes adatok illegális felhasználását,
h) a  bejelentő szervezeti felépítésének és felelősségi köreinek bemutatását, szervezeti és működési szabályzatát, 
valamint az általános szerződési feltételeit tartalmazó szabályzatait,
i) ha a  bejelentő a  számlainformációk összesítésére közvetítőt kíván megbízni, fióktelepet tervez létesíteni vagy 
tevékenysége működtetését kiszervezné, ennek bemutatását, ideértve a kérelmező azon vállalását, hogy a közvetítőt, 
a fióktelepet, valamint a kiszervezett tevékenységet végzőt legalább évente ellenőrzi,
j) a  bejelentő vezető állású személyének az  1.  mellékletben meghatározott azonosító adatait és a  29.  §-ban 
meghatározott feltételek meglétét igazoló dokumentumokat,
k) a bejelentő létesítő okiratát, és
l) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő irányítása Magyarország területén létesített főirodájában történik.”

99. §  Az Fsztv. 21. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységére vonatkozó engedélyét 
visszavonhatja, ha)
„c) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem teljesíti a 23. §-ban foglalt kötelezettségét.”

100. §  Az Fsztv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, ha tevékenysége folytatására másik 
EGT-államban fióktelepet kíván létesíteni, azt a Felügyeletnek bejelenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza az intézmény neve, székhelye és engedélyszáma feltüntetésén túl:
a) annak az  EGT-államnak a  megnevezését, amelyben a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény a fióktelepet létesíteni szándékozik,
b) a végezni kívánt szolgáltatás megnevezését,
c) a  fióktelep szervezeti felépítésére, vállalatirányítási és belső ellenőrzési rendjére vonatkozó dokumentumokat, 
ideértve az adminisztratív, kockázatkezelési és számviteli eljárásokat is, a fióktelep címét, az első három évre vonatkozó 
üzleti tervét (amelyek bemutatják, hogy a  vállalatirányítási, ellenőrzési rend arányos, helyénvaló, megbízható és 
megfelelő), és a fióktelep vezetéséért felelős személy nevét, valamint
d) közvetítő igénybevétele esetén az 55. § (3) bekezdése szerinti információkat.
(3) A Felügyelet a  (2) bekezdésben meghatározott információk hiánytalan kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül továbbítja azokat a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága felé. A fióktelep legkorábban a Felügyelet által 
történő nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg a tevékenységét.
(4) Ha a Felügyelet nem ért egyet a másik EGT-állam illetékes hatósága által elvégzett vizsgálat eredményével, akkor 
a Felügyelet tájékoztatja az említett hatóságot ennek okairól.
(5) Ha a Felügyelet a vizsgálat során – így különösen a másik EGT-állam illetékes hatóságától kapott információk alapján 
– kedvezőtlen eredményre jut, akkor megtagadja a fióktelep nyilvántartásba vételét, illetve ha a nyilvántartásba vétel 
már megtörtént, akkor törli a fióktelepet a nyilvántartásból.
(6) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott információk kézhezvételét követő három hónapon belül 
tájékoztatja döntéséről a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát és a  bejelentő pénzforgalmi intézményt, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézményt.
(7) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tájékoztatja a Felügyeletet arról, hogy mikor 
kezdi meg a  tevékenységét a  másik EGT-államban. A  Felügyelet erről tájékoztatja a  másik EGT-állam illetékes 
felügyeleti hatóságát.
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(8) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tájékoztatja a Felügyeletet a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat érintő változásokról, ideértve további fióktelep létesítését is.”

101. §  Az Fsztv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, ha tevékenységét másik EGT-államban 
határon átnyúló szolgáltatásként szándékozik végezni, azt a Felügyeletnek bejelenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő cégnevét, székhelyét, amennyiben lehetséges az engedélyszámát,
b) annak az EGT-államnak a megnevezését, amelyben határon átnyúló szolgáltatást szándékozik végezni,
c) a végezni kívánt szolgáltatás megnevezését, és
d) pénzforgalmi közvetítő igénybevétele esetén az 55. § (3) bekezdésében meghatározott információkat.
(3) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott információk kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
továbbítja azokat a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága felé.
(4) Ha a Felügyelet nem ért egyet a másik EGT-állam illetékes hatósága által elvégzett vizsgálat eredményével, akkor 
a Felügyelet tájékoztatja az említett hatóságot ennek okairól.
(5) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott információk kézhezvételét követő három hónapon belül 
tájékoztatja döntéséről a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát és a  bejelentő pénzforgalmi intézményt, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézményt.
(6) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tájékoztatja a Felügyeletet arról, hogy mikor 
kezdi meg a  tevékenységét a  másik EGT-államban. A  Felügyelet erről tájékoztatja a  másik EGT-állam illetékes 
felügyeleti hatóságát.
(7) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tájékoztatja a Felügyeletet a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat érintő változásokról, ideértve további pénzforgalmi közvetítő igénybevételét is.”

102. § (1) Az Fsztv. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Felügyeletnek előzetesen írásban bejelenti, aki pénzforgalmi intézményben, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézményben
a) befolyásoló részesedést kíván szerezni, vagy
b) befolyásoló részesedését úgy kívánja módosítani, hogy az  elérje a  húsz, a  harminc vagy az  ötven százalékos 
határértéket, vagy ezáltal a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a leányvállalatává válna.
(2) A pénzforgalmi intézményben, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező 
személy előzetesen írásban bejelenti a Felügyeletnek, ha
a) befolyásoló részesedését teljes egészében meg kívánja szüntetni, vagy
b) befolyásoló részesedését úgy kívánja módosítani, hogy az  a  húsz, harminc vagy ötven százalékos határérték 
alá csökkenjen, vagy ezáltal a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény már nem lenne 
a leányvállalata.”

 (2) Az Fsztv. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a befolyásoló részesedés megszerzése a Felügyelet tiltása ellenére következik be, a részesedésszerzésre vagy 
az előny biztosítására irányuló szerződésből származó szavazati jogok gyakorlását a Felügyelet – függetlenül bármely 
más szankciótól – a megfelelő törvényes feltételek biztosításáig megtiltja, a leadott szavazatokat semmissé nyilvánítja 
vagy semmissé nyilvánításukat lehetővé teszi.”

103. §  Az Fsztv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzforgalmi intézmény a szavatoló tőkéjének kiszámítására az 575/2013/EU rendelet Második rész I. Címének 
rendelkezéseit alkalmazza azzal, hogy az  említett rendelet szerinti alapvető tőke legalább 75%-ának az  említett 
rendelet 50. cikkében meghatározott elsődleges alapvető tőkéből kell állnia és az említett rendelet szerinti járulékos 
tőke legfeljebb a kiszámított alapvető tőke egyharmada lehet.”

104. §  Az Fsztv. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  átvett pénzeszköznek csak egy része szolgál fizetési művelet teljesítésére és ez  a  rész változó vagy 
előre nem meghatározható, a  Felügyelet engedélyezheti, hogy a  pénzforgalmi intézmény a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kötelezettségét egy olyan reprezentatív hányad alapján teljesítse, amely hányad a  pénzforgalmi 
intézmény feltételezése szerint fizetési művelet teljesítésére szolgál, feltéve, hogy a  Felügyelet megítélése szerint 
ez a reprezentatív hányad a korábbi adatok alapján reálisan megbecsülhető.”
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105. §  Az Fsztv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a szavatoló tőkéjének kiszámítására az 575/2013/EU rendelet Második 
rész I. Címének rendelkezéseit alkalmazza azzal, hogy az említett rendelet szerinti alapvető tőke legalább 75%-ának 
az említett rendelet 50. cikkében meghatározott elsődleges alapvető tőkéből kell állnia és az említett rendelet szerinti 
járulékos tőke legfeljebb a kiszámított alapvető tőke egyharmada lehet.”

106. § (1) Az Fsztv. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti rendelkezések nem alkalmazandók
a) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján kijelölt rendszerre,
b) a kizárólag ugyanazon csoporthoz tartozó pénzforgalmi szolgáltatók által működtetett fizetési rendszerre.”

 (2) Az Fsztv. 53. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti kijelölt rendszerben részt vevő csatlakozó lehetővé teszi a rendszerben nem 
részt vevő pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy a rendszeren keresztül átutalási megbízást küldjön, akkor objektív, 
arányos és diszkriminációmentes módon ugyanezen lehetőséget a rendszerhez nem csatlakozó más pénzforgalmi 
szolgáltató számára is biztosítja. A  résztvevőnek az  elutasítást teljeskörűen meg kell indokolnia a  kérelmező 
pénzforgalmi szolgáltató számára.”

107. §  Az Fsztv. 12. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„12. A pénzforgalmi közvetítő és az elektronikuspénz-értékesítő”

108. § (1) Az Fsztv. 55. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:]
„i) a  pénzforgalmi közvetítő vezető állású személye 1.  mellékletben meghatározott azonosító adatait, valamint 
a pénzforgalmi szolgáltatóktól eltérő pénzforgalmi közvetítők esetében bizonyítékot arra nézve, hogy alkalmasak és 
megfelelőek a feladatuk ellátására.”

 (2) Az Fsztv. 55. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően elektronikuspénz-értékesítő igénybevétele esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
tartalmazza az elektronikuspénz-értékesítő:
a) nevét és címét, egyedi azonosító kódját, illetve számát,
b) irányításáért felelős vezető állású személyek nevét és
c) által alkalmazandó, a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint 
az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtására vonatkozó kötelezettségek teljesítésére vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatását.”

 (3) Az Fsztv. 55. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  pénzforgalmi intézmény vagy az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény főirodája másik EGT-államban 
található és a  pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége Magyarország területén történő végzéséhez pénzforgalmi 
közvetítőt kíván igénybe venni, akkor Magyarország területén központi kapcsolattartó pontot köteles kijelölni.
(4b) A  Felügyelet a  pénzforgalmi közvetítő nyilvántartásba vételéről a  bejelentés hiánytalan kézhezvételét követő 
kettő hónapon belül dönt.”

 (4) Az Fsztv. 55. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Felügyeletnek három munkanapon belül bejelenti a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti megbízási szerződés, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
az  elektronikuspénz-értékesítő közreműködővel kötött megbízási szerződés módosítását és minden egyéb, 
a pénzforgalmi közvetítő, illetve az elektronikuspénz-értékesítő igénybevétele tekintetében bekövetkező lényeges 
változást.”

109. §  Az Fsztv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pénzforgalmi közvetítő a  pénzforgalmi szolgáltatás közvetítéséért, az  elektronikuspénz-értékesítő 
az elektronikuspénz értékesítési tevékenységéért kizárólag a megbízó pénzforgalmi intézménytől, elektronikuspénz-
kibocsátó intézménytől jogosult közvetítői, értékesítői díjra. E  rendelkezés nem érinti a  pénzforgalmi közvetítő, 
illetve az  elektronikuspénz-értékesítő azon jogosultságát, hogy a  pénzforgalmi szolgáltatás közvetítését, illetve 
az elektronikuspénz-értékesítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzforgalmi szolgáltatás közvetítésének, 
illetve elektronikuspénz-értékesítésnek nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.”
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110. §  Az Fsztv. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  elektronikuspénz-értékesítőnek minősülő megbízó vagy munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy 
a  vele – e  tevékenységi körében – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló természetes személy 
az elektronikuspénz-értékesítéssel kapcsolatban részletes ismeretekkel rendelkezzen.”

111. §  Az Fsztv. 58. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem jelenti az (1) bekezdésben foglalt titoktartási kötelezettség sérelmét a Hpt. 164/B. §-a szerinti adattovábbítás.”

112. §  Az Fsztv. 62. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti a fizetési titkok sérelmét)
„s) a hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény Hpt. 164/B. § szerinti kölcsönös adatátadása.”

113. §  Az Fsztv. 13. alcíme a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § (1) A Hpt. 164/B. §-a alapján átvett adatokat a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
tevékenységi köre ellátásával összefüggésben a  szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti, 
és az  ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelheti, ha az  ügyfél az  adattovábbítást 
a (2) bekezdés szerint nem korlátozta vagy tiltotta meg.
(2) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény ügyfele kifejezett nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2) bekezdése szerinti 
adattovábbítást.
(3) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény az  ügyféllel kötendő szerződést megelőzően köteles az  ügyfél részére a  Hpt. 164/B.  §-ában foglalt 
kölcsönös adatátadás lehetőségéről igazolható módon tájékoztatást adni. A tájékoztatásban egyértelműen fel kell 
hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy a személyes adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja 
vagy megtilthatja.”

114. §  Az Fsztv. a következő 80/A. és 80/B. §-sal egészül ki:
„80/A. § (1) A székhely szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságai felelősségének sérelme nélkül amennyiben 
a  Felügyelet megbizonyosodik afelől, hogy a  pénzforgalmi közvetítővel vagy fiókteleppel rendelkező másik 
EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem tartja 
be az  e  törvény, a  Pft., valamint az  MNB elnökének a  pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelet rá vonatkozó 
rendelkezéseit, haladéktalanul értesíti a székhely szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát.
(2) Ha egy másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy az adott EGT-államban 
pénzforgalmi közvetítővel vagy fiókteleppel rendelkező magyarországi székhelyű pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem tartja be a  tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket, a  Felügyelet 
a kapott információk kiértékelését követően indokolatlan késedelem nélkül megtesz minden megfelelő intézkedést 
annak biztosítására, hogy a kérdéses pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény megszüntesse 
a  jogellenes állapotot. Ezekről az  intézkedésekről a  Felügyelet haladéktalanul értesíti a  másik EGT-állam illetékes 
felügyeleti hatóságát és minden már érintett EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát.
(3) Ha súlyos veszély fenyegeti a  pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe vevők kollektív érdekeit, és ezt azonnal 
kezelni kell, a Felügyelet – az (1) bekezdéstől eltérően – jogosult intézkedéseket hozni az illetékes hatóságok közötti, 
határokon átnyúló együttműködéssel párhuzamosan, amíg a  székhely szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti 
hatóságai meg nem hozzák a szükséges intézkedéseket.
(4) A (3) bekezdés szerinti intézkedéseknek megfelelőeknek és a céllal, azaz a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe 
vevők kollektív érdekeit fenyegető súlyos veszély elleni védelemmel arányosaknak kell lenniük. Az intézkedések nem 
járhatnak azzal, hogy a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény pénzforgalmi szolgáltatásait 
Magyarországon igénybe vevők előnyben részesülnek a  szolgáltatásokat más EGT-államban igénybe vevőkkel 
szemben. Ezeknek az  intézkedéseknek ideigleneseknek kell lenniük, és alkalmazásukat be kell szüntetni, amint 
a súlyos veszélyek kezelésére sor került, többek között a székhely szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságainak 
segítségével, illetve velük vagy az Európai Bankhatósággal együttműködésben.
(5) Ha a válsághelyzet lehetővé teszi, a (3) bekezdés szerinti intézkedésről és annak okairól a Felügyelet előzetesen és 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a székhely szerinti EGT-állam mellett az egyéb érintett EGT-állam illetékes 
felügyeleti hatóságát, a Bizottságot és az Európai Bankhatóságot.
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80/B. § A Felügyelet a más EGT-állam illetékes hatóságával együttműködik a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény felügyelete tekintetében szükséges információcserét illetően.”

115. §  Az Fsztv. 90. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a  belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,”

116. §  Az Fsztv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A.  § (1) A  2018. január 13-án már működő pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
az  engedélyezett pénzügyi szolgáltatását a  2018. január 12-én hatályos rendelkezések szerint 2018. július 13-ig 
végezheti, kivéve, ha az általa benyújtott megfelelésigazolási kérelem alapján a Felügyelet határozatban igazolja azt, 
hogy megfelel az e törvényben, valamint a Pft.-ben meghatározott követelményeknek.
(2) A  2018. január 13-án engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
tevékenységi engedélye megadásának további feltétele, hogy az általa benyújtott megfelelésigazolási kérelem alapján 
a Felügyelet megállapítsa, hogy megfelel az e törvényben, valamint a Pft.-ben meghatározott követelményeknek.
(3) A  2018. január 13-án már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény legkésőbb 2018. február 28-ig kérelmezheti a  Felügyeletnél, hogy az  általa benyújtott 
megfelelésigazolási kérelem alapján 2018. július 13-át követően is végezhesse a  már engedélyezett pénzügyi 
szolgáltatását. A megfelelésigazolás iráni eljárást kezdeményező kérelméhez az alábbiakat mellékeli:
a) vállalatirányítási és belső ellenőrzési rendszerének leírását, ideértve az  adminisztratív, a  kockázatkezelési és 
számviteli eljárásokat is, bemutatva ezen vállalatirányítási, ellenőrzési eljárások arányosságát, helyénvalóságát és 
megbízhatóságát,
b) a  biztonsági események és biztonsággal kapcsolatos ügyfélpanaszok monitorozására, kezelésére és nyomon 
követésére szolgáló eljárások leírását, ideértve a  Pft. 55/B.  §-ában meghatározott bejelentési kötelezettséget 
figyelembe véve kialakított eseményjelentési mechanizmust is,
c) az  érzékeny fizetési adatokhoz való hozzáférés iktatására, monitorozására, követésére és korlátozására szolgáló 
eljárás leírását,
d) az  üzletmenet-folytonosság biztosítását célzó intézkedések leírását, amely tartalmazza a  kritikus műveletek 
egyértelmű azonosítását, hatékony készenléti terveket, valamint az e tervek megfelelőségének és hatékonyságának 
rendszeres tesztelésére és felülvizsgálatára szolgáló eljárást,
e) a  teljesítményre, műveletekre és csalásra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elvek és 
fogalommeghatározások leírását,
f ) a  biztonsági elvek leírása, ezen belül a  nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes 
kockázatértékelés, valamint azoknak a  biztonsági ellenőrzési és kockázatmérséklési intézkedéseknek a  leírását, 
amelyek biztosítják a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe vevők megfelelő védelmét az azonosított kockázatokkal 
szemben, ideértve a csalást, valamint az érzékeny és személyes adatok illegális felhasználását,
g) a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény szervezeti felépítésének bemutatását, 
pénzforgalmi közvetítők, elektronikuspénz-értékesítők és fióktelepek igénybevétele esetén a legalább évi gyakoriságú 
helyszíni/helyszínen kívüli ellenőrzések, továbbá a kiszervezési konstrukcióknak, valamint nemzeti vagy nemzetközi 
fizetési rendszerekben való részvétel leírását is,
h) mentési rendszerének és eljárásainak bemutatását,
i) informatikai architektúráját, valamint az alkalmazások kapcsolódását bemutató dokumentumokat, és
j) informatikai és biztonsági szabályozó dokumentumait.
(4) A  (3)  bekezdés a), b) és g)  pontjának alkalmazásában a  kérelmezőnek meg kell adnia az  általa bevezetett 
auditrendszer és azon szervezeti intézkedések leírását, amelyekkel minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy 
garantálja a szolgáltatásait igénybe vevők érdekeinek védelmét, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások végzésének 
folyamatosságát és megbízhatóságát. A (3) bekezdés f ) pontjában említett biztonsági ellenőrzési és kockázatmérséklési 
intézkedések ismertetésében be kell mutatni, hogy azok hogyan biztosítják a magas szintű műszaki biztonságot és 
adatvédelmet, ideértve a  kérelmező által, illetve a  kérelmező működésének egy részét vagy egészét kiszervezett 
tevékenységként végző vállalkozások által alkalmazott szoftvereket, valamint informatikai rendszereket.
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(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően az  a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, amely a 2018. január 12-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatások közül 
engedéllyel rendelkezik
a) az  olyan fizetési művelet teljesítésére, ahol a  fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más 
információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást,
b) ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél 
történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az  ügyfele és az  ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó 
harmadik személy között, valamint
c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítésére
külön engedélyezési, valamint megfelelésigazolási eljárás nélkül továbbra is végezheti a fizetési műveletek fizetési 
számlák közötti teljesítését, ha a  Felügyelet legkésőbb 2020. január 13-ig megbizonyosodik arról, hogy teljesíti 
az induló tőkére, valamint a szavatoló tőkére vonatkozó követelményeket.
(6) A  2018. január 12-én már működő pénzforgalmi szolgáltatás végzésére engedéllyel nem rendelkező fizetés-
kezdeményezési szolgáltatás, vagy számlainformációs szolgáltatás valamelyikét vagy mindegyikét nyújtó intézmény 
e törvény szerinti engedély iránti kérelem benyújtására, valamint bejelentésre vonatkozó kötelezettségét 2018. január 
13-át követően haladéktalanul teljesíti, és tevékenységét ezen engedély iránti kérelem elbírálásáig a  2018. január 
12-én hatályos előírások szerint végezheti.”

117. §  Az Fsztv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról 
szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 58.  § (2a)  bekezdését, 62.  § s)  pontját és 
64/A. §-t a Módtv. hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 64/A. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi lehetőségről a hitelintézet ellenőrző befolyása alatt működő 
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a Módtv. hatálybalépésekor fennálló szerződéssel 
rendelkező ügyfelét legkésőbb harminc nappal a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítást megelőzően írásban értesíti. 
A  fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelek tájékoztatását követően az  általa működtetett honlapon a  figyelem 
felkeltésére alkalmas módon erre vonatkozó tájékoztatást tesz közzé. A Hpt. 164/B. § szerinti adatátadás a honlapon 
történő közzétételtől számított harmincadik nap után kezdődhet meg.”

118. §  Az Fsztv.
a) 1. § a) pontjában az „engedélyezésére és” szövegrész helyébe az „engedélyezésére, bejelentésére és” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdése,” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése, az 59–64. §,” szöveg,
c) 11.  § (1)  bekezdésében a  „pénzforgalmi intézmény” szövegrész helyébe a  „pénzforgalmi intézmény 

számlainformációs szolgáltatáson kívüli” szöveg,
d) 17. § (2) bekezdésében a „h)–j)” szövegrész helyébe a „h) és r)” szöveg,
e) 21.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „fizetési rendszer stabilitását” szövegrész helyébe a  „fizetési rendszer 

stabilitását vagy a fizetési rendszer iránti bizalmat” szöveg,
f ) 26.  § (1)  bekezdésében az  „a Felügyelet” szövegrész helyébe az  „a Felügyelet a  kapott információkat 

a kézhezvételt követő egy hónapon belül megvizsgálja és” szöveg,
g) 26. § (2) bekezdésében a „közvetítőjével” szövegrész helyébe a „közvetítőjével, elektronikuspénz-értékesítőjével”, 

a „létesítésével” szövegrész helyébe a „létesítésével vagy határon átnyúló szolgáltatási szándékával” szöveg,
h) 38.  § (1)  bekezdésében az  „A pénzforgalmi intézmény” szövegrész helyébe az  „A fizetéskezdeményezési 

szolgáltatáson, valamint a számlainformációs szolgáltatáson kívüli pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet 
végző pénzforgalmi intézmény” szöveg,

i) 41. § (1) bekezdésében és 42. § (1) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
j) 54.  § (2)  bekezdésében a „pénzügyi szolgáltatás” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatás” szöveg, 

a  „pénzügyi szolgáltatási” szövegrész helyébe a  „pénzforgalmi szolgáltatási” szöveg, a  „pénzforgalmi 
intézménnyel” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi intézménnyel, elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel” 
szöveg,

k) 54.  § (3)  bekezdésében a  „tevékenységéért” szövegrész helyébe a  „tevékenységéért, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény az általa igénybe vett elektronikuspénz-értékesítő tevékenységéért” szöveg,

l) 54. § (4) bekezdésében a „közvetítő” szövegrész helyébe a „közvetítő, elektronikuspénz-értékesítő” szöveg,
m) 55.  § (1)  bekezdésében a  „közvetítőt” szövegrész helyébe a  „közvetítőt, az  elektronikuspénz-kibocsátó 

intézmény elektronikuspénz-értékesítőt” szöveg,
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n) 55. § (2) bekezdésében a „tevékenységet” szövegrész helyébe a „tevékenységet, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézménynek az elektronikuspénz-értékesítői tevékenységet” szöveg,

o) 55.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „eljárásrendjét” szövegrész helyébe az  „eljárásrendjét azzal, hogy 
a bejelentéssel közölt adatok lényeges megváltozása esetén késedelem nélkül naprakésszé kell tenni” szöveg,

p) 55.  § (5)  bekezdésében a  „pénzforgalmi közvetítő” szövegrész helyébe a  „pénzforgalmi közvetítő, 
elektronikuspénz-értékesítő” szöveg,

q) 55.  § (7)  bekezdésében a  „pénzforgalmi közvetítőt” szövegrész helyébe a  „pénzforgalmi közvetítőt, 
elektronikuspénz-értékesítőt” szöveg, a „pénzforgalmi közvetítő” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi közvetítő, 
elektronikuspénzt-értékesítő” szöveg,

r) 56. § (1) bekezdésében a „közvetítő” szövegrész helyébe a „közvetítő, elektronikuspénzt-értékesítő” szöveg,
s) 84. § (2) bekezdés a) pontjában a „székhely” szövegrész helyébe a „székhely, fióktelepének címe” szöveg,
t) 85. § (1) bekezdésében a „közvetítőkről” szövegrész helyébe a „közvetítőkről, elektronikuspénz-értékesítőkről” 

szöveg, a „közvetítők” szövegrész helyébe a „közvetítők, elektronikuspénz-értékesítők” szöveg, az „intézmény 
neve” szövegrész helyébe az „intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve” szöveg,

u) 86. § (1) bekezdés a) pontjában a „pénzforgalmi közvetítőket” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi közvetítőket, 
elektronikuspénz-értékesítőket” szöveg

lép.

119. §  Hatályát veszti az Fsztv.
a) 5. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 7. § (3) bekezdés c) pontja,
c) 41. § (2) bekezdésében az „ és (4) ” szövegrész,
d) 41. § (4) bekezdése,
e) 51. § (4) bekezdésében a „pénzforgalmi közvetítő megbízása esetén, ” szövegrész,
f ) 55. § (4) bekezdésében a „vagy az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységéhez” szövegrész.

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

120. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 2.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 164/B. § rendelkezéseit kell alkalmazni a hitelintézet ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézménynek, 
pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, 
ABAK-nak és ÁÉKBV-alapkezelőnek nem minősülő vállalkozások tekintetében.”

121. § (1) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„11a. digitális tartalom: olyan áru vagy szolgáltatás, amelyet digitális formában állítanak elő és nyújtanak, illetve 
értékesítenek, és amelynek használata, igénybevétele meghatározott technikai eszközre korlátozódik és semmilyen 
formában nem jár fizikai áruk vagy szolgáltatások használatával, igénybevételével;”

 (2) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 26a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„26a. fizetési műveletek elfogadása: a kedvezményezettel, azaz a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultjával 
kötött szerződés alapján olyan fizetési műveletek fogadása és feldolgozása, amelynek eredménye pénz átutalása 
a kedvezményezett részére;”

 (3) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„27. fizetési rendszer: elszámolási, illetve kiegyenlítési rendszer, amely a fizetési műveletek feldolgozására, elszámolására 
vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, valamint egységes szabályokat alkalmaz;”

 (4) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 27a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„27a. fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő kérésére 
másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál;”
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 (5) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„56. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása: szerződés alapján
a) a csekknek vagy az elektronikus pénznek az ügyfél rendelkezésére bocsátása, valamint
b) a fizető félnek az 55. pont c) alpontja szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz rendelkezésre bocsátása fizetési 
műveletek kezdeményezéséhez, jóváhagyásához és feldolgozásához;”

 (6) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 84a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„84a. pénz: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott pénz;”

 (7) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
87. pénzforgalmi szolgáltatás:)
„e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint 
fizetési műveletek elfogadása,”

 (8) A  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 87.  pont g)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  pont a  következő 
h) ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
87. pénzforgalmi szolgáltatás:)
„g) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,
h) a számlainformációs szolgáltatás;”

 (9) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 101a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„101a. számlainformációs szolgáltatás: olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál 
egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;”

 (10) A Hpt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak
a) a  fizető fél és a  kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével 
(a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet,
b) a fizető fél vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró megbízott önálló kereskedelmi ügynök által megbízási 
szerződés keretében – ha a kereskedelmi ügynök a szerződés megkötésére is jogosult – történő fizetési művelet,
c) a készpénz üzletszerűen folytatott fizikai szállítása, beleértve a begyűjtést, a feldolgozást és a célba juttatást is,
d) jótékonysági céllal vagy nonprofit tevékenység keretében készpénz nem üzletszerűen végzett gyűjtése és annak 
célba juttatása,
e) a  fizetési művelet részeként a  kedvezményezett által a  fizető félnek történő készpénz közvetlen átadása, ha 
az átadást a fizető fél áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez kapcsolódó fizetési művelet teljesítését 
közvetlenül megelőzően kifejezetten kérte (cash-back szolgáltatás),
f ) a készpénzről készpénzre történő olyan pénzváltás, amelynél a pénz nem jelenik meg fizetési számlán,
g) a  pénzforgalmi szolgáltatóra címzett csekken, váltón, papíralapú utalványon, papíralapú utazási csekken vagy 
az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú postautalványon alapuló olyan fizetési művelet, 
amelynél az irat kiállítása abból a célból történik, hogy pénzeszközt bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére,
h) a  fizetési vagy értékpapír-kiegyenlítési rendszeren belül egyrészt a  teljesítő fél, a  központi szerződő fél, 
az elszámolóház, a központi bank, valamint a rendszer más résztvevői, másrészt a pénzforgalmi szolgáltató között 
végrehajtott fizetési művelet,
i) a h) pontban meghatározott személy, a befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás, hitelintézet, kollektív 
befektetési forma és kezelője, valamint pénzügyi eszközök letéti őrzésére feljogosító egyéb szervezet által végzett 
értékpapír letétkezelésével – ideértve az osztalékot, kamatot, egyéb kifizetések kezelését, a beváltást és az értékesítést 
is – összefüggő fizetési művelet,
j) a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem rendelkezhet 
a fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező pénz birtokosává, 
ideértve az  adatfeldolgozást, az  adatok tárolását, hitelesítését, a  bizalmi és a  magánélet védelmével kapcsolatos 
szolgáltatásokat, az  adatok és személyek hitelesítését, az  információtechnológiai eszközök biztosítását, valamint – 
a fizetéskezdeményezési szolgáltatás és a számlainformációk összesítése kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatáshoz 
használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását is,
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k) az  olyan specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek csak korlátozott 
módon használhatók és amelyekre teljesül az alábbi feltételek egyike:
ka) a fizetési eszköz kizárólag a kibocsátó által használt helyiségekben vagy a kibocsátóval közvetlen kereskedelmi 
szerződésben álló szolgáltatók zártkörű hálózatán belül teszi lehetővé az  eszköz birtokosa számára áruk vagy 
szolgáltatások beszerzését,
kb) a fizetési eszköz áruk vagy szolgáltatások igen szűk körű beszerzését teszi lehetővé,
l) az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója általi fizetési 
művelet, amelyet az  az elektronikus hírközlési szolgáltatáson túl nyújt a  hálózat vagy a  szolgáltatás előfizetője 
számára és
la) amelynek célja digitális tartalom és hangalapú szolgáltatások vásárlása, függetlenül a  digitális tartalom 
megvásárlásához vagy felhasználásához használt eszköztől és amelyet a kapcsolódó szolgáltatói számlára terhelnek 
vagy
lb) amelyet elektronikus eszközről vagy annak segítségével hajtanak végre és a  kapcsolódó szolgáltatói számlára 
terhelik jótékonysági tevékenység keretében vagy jegyvásárlás céljából,
feltéve, hogy az  egyszeri fizetési művelet összege nem haladja meg az  ezerötszáz forintot és a  fizetési műveletek 
kumulált összege egy előfizetőre nézve – ideértve az előre feltöltött egyenleggel rendelkező előfizetőket is – naptári 
hónaponként nem haladja meg a kilencvenezer forintot,
m) a pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítői vagy fióktelepeik közötti sajátszámlás fizetési művelet,
n) az  anyavállalat és leányvállalata, vagy az  anyavállalat leányvállalatai közötti fizetési művelet és kapcsolódó 
szolgáltatás, ha a csoporthoz tartozó pénzforgalmi szolgáltatón kívül harmadik fél a fizetési műveletben nem vesz 
részt, valamint
o) az  automata bankjegykiadó gép üzemeltetője által nyújtott készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatás, ha 
az üzemeltető nem végez egyéb pénzforgalmi szolgáltatást és nem szerződő fele a fizetési számláról készpénzfelvételt 
lehetővé tevő ügyféllel kötött keretszerződésnek.”

122. §  A Hpt. 7. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„o) elektronikuspénz-értékesítői tevékenységet”
(végezhet.)

123. §  A Hpt. 20. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékeli)
„c) a  hitelintézet jegyzett tőkéjében legalább ötszázalékos részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező tag 
azonosítására alkalmas adatokat, valamint ha a  hitelintézetnek nincs befolyásoló részesedéssel rendelkező tagja, 
akkor a húsz legnagyobb részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező tag azonosítására alkalmas adatokat,”

124. §  A Hpt. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A függő ügynök – ide nem értve a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő ügynököt – a Felügyelet 
engedélye nélkül, a 202. § szerinti nyilvántartásba vételt követően végezhet ügynöki tevékenységet.”

125. § (1) A Hpt. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti rendelkezések nem alkalmazandók
a) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján kijelölt rendszerre,
b) a kizárólag ugyanazon csoporthoz tartozó pénzforgalmi szolgáltatók által működtetett fizetési rendszerre.”

 (2) A Hpt. 77. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti kijelölt rendszerben részt vevő csatlakozó lehetővé teszi a rendszerben nem 
részt vevő pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy a rendszeren keresztül átutalási megbízást küldjön, akkor objektív, 
arányos és diszkriminációmentes módon ugyanezen lehetőséget a rendszerhez nem csatlakozó más pénzforgalmi 
szolgáltató számára is biztosítja. A  résztvevőnek az  elutasítást teljeskörűen meg kell indokolnia a  kérelmező 
pénzforgalmi szolgáltató számára.”
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126. §  A Hpt. 159. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a 164/B. § szerinti adattovábbítás.”

127. §  A Hpt. 161. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„a) a  pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a  rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört 
pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; 
nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát 
a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében – ideértve a fizetési számla váltásának kezdeményezését 
is – nyújtja azzal, hogy ebben az esetben a nyilatkozat azonosított elektronikus úton is megtehető,”

128. §  A Hpt.164. §-a a következő zs) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„zs) a 164/B. § szerinti kölcsönös adatátadás, valamint az ezen alapuló adatkezelés.”

129. §  A Hpt. 71. alcíme a következő 164/B. §-sal egészül ki:
„164/B.  § (1) A  hitelintézetnek és az  ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi 
intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, ABAK-nak és 
ÁÉKBV-alapkezelőnek a Bszt. 117. § (1) bekezdésében, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 
58.  § (1)  bekezdésében, a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 144.  § (1)  bekezdésében, 
valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 197. § (1) bekezdésében előírt titoktartási kötelezettsége, továbbá az e törvény 165. § 
(1)  bekezdésében és a  Bszt. 118.  § (1)  bekezdésében előírt bank- és értékpapírtitok, továbbá az  egyes fizetési 
szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 59. §-a szerinti fizetési titok, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 
LXXXVIII.  törvény 135.  §-a szerinti biztosítási titok, a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XVI.  törvény 198.  §-a szerinti értékpapírtitok – ide értve 
a személyes adatokat is – megtartási kötelezettsége a  (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése 
esetén – ha az ügyfél nem tett a (4) bekezdés szerinti korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot – nem áll fenn egymás közti 
viszonyukban.
(2) A  hitelintézet és az  ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az  általuk 
az  ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, 
valamint az  üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a  szolgáltatásaik 
nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők 
általános szerződési feltételeinek megfelelően, az  egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában 
kezelhetik.
(3) A  hitelintézet és az  ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő a  célhoz 
kötöttség elvének megfelelően – a  kölcsönös adatátadáson alapuló közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők 
általános szerződési feltételeinek megfelelően, erre vonatkozó külön megállapodás nélkül is – jogosultak egymás 
ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre az (1) és (2) bekezdés szerint megismert adatok felhasználásával.
(4) Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a (2) bekezdés szerinti adattovábbítást.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat a hitelintézet és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézménynek, 
pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, 
ABAK-nak és ÁÉKBV-alapkezelőnek nem minősülő vállalkozások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok (1)–(3)  bekezdés szerinti megismerésére és kezelésére kizárólag olyan 
vállalkozások esetében van lehetőség, amelyek
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével,
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával,
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának növelésével
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez 
kötődik.
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(6) Az (1), (2) és (5) bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében a hitelintézet és az ellenőrző befolyása alatt működő 
vállalkozások a megismert adatok tekintetében egyaránt adatkezelőnek minősülnek.
(7) A  hitelintézet és az  ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, valamint az  (5)  bekezdés szerinti 
vállalkozás az  ügyféllel kötendő szerződés megkötését megelőzően köteles az  ügyfél részére az  e  §-ban foglalt 
közös adatkezelés érdekében történő kölcsönös adatátadás lehetőségéről igazolható módon tájékoztatást adni. 
A  tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy az adatai e §-ban foglalt kezelésének 
lehetőségét a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerinti kifejezett nyilatkozatával bármikor korlátozhatja vagy 
megtilthatja.”

130. § (1) A Hpt. 176. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet – a  200–204.  §-ra is tekintettel – minden olyan információt megad az  EGT-állam illetékes felügyeleti 
hatóságának, amely)
„f ) az általa hozott jelentősebb intézkedésekre és kivételes intézkedésekre vonatkozik.”

 (2) A Hpt. 176. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Felügyelet sürgős esetben vagy ha az egyeztetés veszélyeztetheti a határozat végrehajtásának hatékonyságát, 
dönthet úgy, hogy a  (7)  bekezdésben foglalt egyeztetést nem folytatja le. Ebben az  esetben a  döntést követően 
haladéktalanul tájékoztatja a többi érintett EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát.”

131. §  A Hpt. 127. alcíme a következő 289/A. §-sal egészül ki:
„289/A. § (1) A 6. § (4) bekezdés k) pont ka) vagy kb) alpontjában meghatározott specifikus készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz kibocsátója bejelenti a Felügyeletnek, ha az általa kibocsátott specifikus készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközökkel teljesített fizetési műveletek összértéke a megelőző tizenkét hónapban meghaladta a 300 millió forintot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentésben a kibocsátónak ismertetnie kell a specifikus készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközzel igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint meg kell határozni, hogy a kibocsátó megítélése szerint 
a 6. § (4) bekezdés k) pont ka) vagy kb) alpontja szerint végzi tevékenységét.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak alapján a Felügyelet határozatban dönt arról, hogy a kibocsátó által 
nyújtott szolgáltatás pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül-e.
(4) A 6. § (4) bekezdés l) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató minden év május 31-ig köteles 
a Felügyeletnek megküldeni egy olyan éves ellenőri véleményt, amely igazolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás 
–  a  6.  § (4)  bekezdés l)  pontjában meghatározott értékhatárokra is figyelemmel – nem minősül pénzforgalmi 
szolgáltatásnak.”

132. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/F. §-sal egészül ki:
„304/F.  § (1) Az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított 159. § (10) bekezdését, 164. § zs) pontját és 164/B. §-t 
az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 
2017. évi CXLV. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 164/B. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi lehetőségről a hitelintézet és az ellenőrző befolyása alatt működő 
pénzügyi intézmény, valamint a  164/B.  § (5)  bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató, a  hitelintézet 
ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, ABAK-nak és ÁÉKBV-alapkezelőnek nem minősülő vállalkozás 
az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 
2017.  évi CXLV.  törvény hatálybalépésekor fennálló szerződéssel rendelkező ügyfeleit legkésőbb harminc nappal 
a  164/B.  § szerinti adattovábbítást megelőzően írásban értesíti. A  fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelek 
tájékoztatását követően az  általuk működtetett honlapon a  figyelem felkeltésére alkalmas módon erre vonatkozó 
tájékoztatást tesznek közzé. A 164/B. § szerinti adatátadás a honlapon történő közzétételtől számított harmincadik 
nap után kezdődhet meg.”

133. §  A Hpt. 1. és 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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134. §  A Hpt.
a) 105/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Ötödik és” szövegrész helyébe az „Ötödik, Hatodik és” szöveg,
b) 108.  § (1)  bekezdésében az „elkülönítésére, az  összeférhetetlenség megelőzésére, a  kockázatok vállalására, 

mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiákat és szabályzatokat” 
szövegrész helyébe az „elkülönítésére és az  összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályzatokat, 
valamint a  kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó 
stratégiákat és politikákat” szöveg,

c) 214. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg
lép.

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

135. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 4. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:
4. ABAK fogadó tagállama:)
„g) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző EGT-állam, amelyben egy uniós ABAK a 7. § (3) bekezdésben foglalt 
szolgáltatásokat nyújtja;”

136. §  A Kbftv. 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet által e törvény szerint ABAK-nak kiadott,)
„b) a  7.  § (3)  bekezdésben foglalt szolgáltatások nyújtására jogosító engedély más EGT-államban e  szolgáltatások 
nyújtására jogosít.”

137. §  A Kbftv. 197. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem jelenti az (1) bekezdésben foglalt titoktartási kötelezettség sérelmét a Hpt. 164/B. §-a szerinti adattovábbítás.”

138. §  A Kbftv. XXVII. Fejezete a következő 200/A. §-sal egészül ki:
„200/A.  § (1) A  Hpt. 164/B.  §-a alapján átvett adatokat az  ABAK és az  ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységi köre 
ellátásával összefüggésben a szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti, és az ügyfélkapcsolat 
létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelheti, ha az ügyfél az adattovábbítást a (2) bekezdés szerinti nem 
korlátozta vagy tiltotta meg.
(2) A  hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő ügyfele kifejezett 
nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítást.
(3) A  hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az  ügyféllel kötendő 
szerződést megelőzően köteles az  ügyfél részére a  Hpt. 164/B.  §-ában foglalt kölcsönös adatátadás lehetőségéről 
igazolható módon tájékoztatást adni. A tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy 
a személyes adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.”

139. §  A Kbftv. a következő 203/A. §-sal egészül ki:
„203/A.  § (1) Az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított 197. § (2a) bekezdését és 200/A. §-t az egyes törvények 
biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 
hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 200/A. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi lehetőségről a hitelintézet ellenőrző befolyása alatt működő 
ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelét 
legkésőbb harminc nappal a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítást megelőzően írásban értesíti. A fennálló szerződéssel 
rendelkező ügyfelek tájékoztatását követően az általa működtetett honlapon a figyelem felkeltésére alkalmas módon 
erre vonatkozó tájékoztatást tesz közzé. A Hpt. 164/B. § szerinti adatátadás a honlapon történő közzétételtől számított 
harmincadik nap után kezdődhet meg.”
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12. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

140. § (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed:)
„d) a  Magyarország területén székhellyel vagy lakcímmel rendelkező biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-
közvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy biztosításközvetítői, viszontbiztosítás-
közvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységére, továbbá a Magyarország területén kívül székhellyel 
vagy lakcímmel rendelkező biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy Magyarország területén végzett – e törvényben meghatározott – biztosításközvetítői, 
viszontbiztosítás-közvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységére;”

 (2) A Bit. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  törvény rendelkezéseit a  Magyarország területén székhellyel vagy lakcímmel rendelkező biztosító, 
viszontbiztosító, biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő és kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személy Európai Unióban végzett biztosítási, viszontbiztosítási, biztosításközvetítői, viszontbiztosítás-közvetítői 
és kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységére kell alkalmazni, kivéve, ha e törvény, nemzetközi szerződés, illetve 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően rendelkezik.”

 (3) A Bit. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény rendelkezéseit a  Magyarország területén székhellyel vagy lakcímmel rendelkező biztosító, 
viszontbiztosító, biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő és kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személy azon biztosítási, viszontbiztosítási, biztosításközvetítői, viszontbiztosítás-közvetítői és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységére,
a) amelyet az Európai Unión kívül végez, illetve
b) amely az Európai Unión kívüli kockázatokra és kötelezettségvállalásokra vonatkozik,
kizárólag abban az esetben kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik.”

141. §  A Bit. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„h) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.  törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 42. §-a szerinti 
határbiztosítással kapcsolatos feladatai ellátásával összefüggésben a Nemzeti Irodára, valamint annak megbízottjaira;”

142. § (1) A Bit. 4. § (1) bekezdés 14. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. biztosításközvetítői tevékenység: a biztosításközvetítő által végzett azon üzletszerű tevékenység, amely a biztosítási 
értékesítést, annak szervezését, valamint a  független biztosításközvetítői szaktanácsadást foglalja magában, azzal, 
hogy nem minősülnek biztosításközvetítői tevékenységnek a 123. pont a)–d) alpontjai szerinti tevékenységek;
15. biztosításközvetítő: az  a  természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében biztosításközvetítői 
tevékenységet végez, ide nem értve
a) a  saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú értékesítési tevékenységet végző biztosítót és a  vele 
jogviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet végző, biztosításközvetítőnek nem minősülő 
természetes személyeket (a továbbiakban: biztosító közreműködői),
b) a  saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú viszontbiztosítási értékesítési tevékenységet végző 
viszontbiztosítót és a vele jogviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet végző, viszontbiztosítás-
közvetítőnek nem minősülő természetes személyeket (a továbbiakban: viszontbiztosító közreműködői),
c) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt (beleértve a 368. § (1) bekezdése szerinti személyt is);”

 (2) A Bit. 4. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„21. büntetlen előélet:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 
IV.  törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, a  hamis vád (1978.  évi IV.  törvény 233.  §), 
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra 
felhívás (1978. évi IV.  törvény 242. §), a mentő körülmény elhallgatása (1978. évi IV.  törvény 243. §), a bűnpártolás 
(1978.  évi IV.  törvény 244.  §), az  1978.  évi IV.  törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott 
bűncselekmények, a  terrorcselekmény (1978.  évi IV.  törvény 261.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
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(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi 
IV. törvény 263. §), a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai 
termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), a bűnszervezetben 
részvétel (1978.  évi IV.  törvény 263/C.  §), a  visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978.  évi IV.  törvény 264/B.  §), 
a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az önbíráskodás (1978. évi 
IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és XVIII. fejezetében meghatározott 
bűncselekmények,
b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti atomenergia alkalmazásával 
visszaélés (Btk. 252. §), a minősített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád [Btk. 268. § (1)–(4) bekezdés], a hatóság 
félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentő 
körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1)–(2) bekezdés], a bűnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott 
bűncselekmények, a  terrorcselekmény (Btk. 314–316/A.  §), a  terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 
317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §), a jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bűnszervezetben 
részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lőfegyverrel vagy lőszerrel 
visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági 
tilalom megszegése (Btk. 327.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 
328.  §), a  haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329.  §), a  kettős felhasználású termékkel 
visszaélés (Btk. 330. §), vagy háborús uszítás (Btk. 331. §), illetve a Btk. XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott 
bűncselekmények
kapcsán megvalósuló büntetlen előélet;”

 (3) A Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„34. függő biztosításközvetítő: az a biztosításközvetítő, aki biztosítóval fennálló jogviszony alapján
a) egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti 
(a továbbiakban: ügynök),
b) egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: többes ügynök);”

 (4) A Bit. 4. § (1) bekezdés 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. határon átnyúló szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely esetében a biztosító vagy a viszontbiztosító tevékenységéhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalás tagállama nem azonos azzal a tagállammal, ahol a biztosító vagy a viszontbiztosító 
székhelye, központi irodája található, biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő és kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy esetén pedig az  a  szolgáltatás, amelyet a  biztosításközvetítő, a  viszontbiztosítás-
közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fogadó tagállamban nyújt;”

 (5) A Bit. 4. § (1) bekezdés 49–51. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„49. jutalék: a  biztosítási díj meghatározott részét képező minden olyan javadalmazási forma, amelyben a  függő 
biztosításközvetítő az általa közvetített biztosítási szerződés létrejöttéért, illetve az általa közvetített vagy fenntartott 
biztosítási szerződés teljesítéséért, meghatározott ideig való fenntartásáért az  elvégzett biztosításközvetítői 
tevékenység díjazásaként a kockázatot elvállaló biztosítótól közvetlenül részesül;
50. jutalékjogosultság: a  függő biztosításközvetítő által közvetített vagy fenntartott biztosítási szerződés 
tekintetében a biztosításközvetítői jogviszony alapján a közvetítőt megillető jogosultság a biztosítás tartama alatt 
a  biztosításközvetítői tevékenység által érintett időszakra járó jutalék vonatkozásában, meghatározott esetekben 
és mértékben a  biztosítási szerződés folyamatos fennállása esetén a  közvetítői jogviszony megszűnését követő 
időszakot is beleértve;
51. jutalék-visszatérítés: a  függő biztosításközvetítőt a  biztosításközvetítői jogviszonya alapján terhelő jutalék-
visszatérítési kötelezettség, amely szerint a részére fizetett jutalékot meghatározott feltételek szerint – a jutalékfizetés 
alapjául szolgáló tényezők változásával arányosan – részben vagy egészben köteles visszafizetni, amennyiben 
a közvetített biztosítási szerződés idő előtt (biztosítási eseményhez nem köthetően) megszűnik vagy a biztosítási díj 
olyan mértékű változása következik be, amely nem fedezi a kifizetett jutalék összegét;”
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 (6) A Bit. 4. § (1) bekezdés 113. és 114. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„113. viszontbiztosítás-közvetítői tevékenység: a  viszontbiztosító által végzett azon üzletszerű tevékenység, amely 
a viszontbiztosítási értékesítést és annak szervezését foglalja magában, azzal, hogy nem minősülnek viszontbiztosítás-
közvetítői tevékenységnek a 124. pont a)–d) alpontjai szerinti tevékenységek;
114. viszontbiztosítás-közvetítő: az  a  természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében viszontbiztosítás-
közvetítői tevékenységet végez, ide nem értve a saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú viszontbiztosítási 
értékesítési tevékenységet végző viszontbiztosítót és közreműködőit;”

 (7) A Bit. 4. § (1) bekezdés 121. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„121. tartós adathordozó: a  távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 
2005.  évi XXV.  törvény 2.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott fogalom, azzal, hogy a  tárolt adatoknak 
változatlan formában többszörözhetőknek is kell lenniük;”

 (8) A Bit. 4. § (1) bekezdése a következő 123–133. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„123. biztosítási értékesítés: azon – a biztosítási szerződés létrehozására irányuló – üzletszerű értékesítési tevékenység, 
amely kiterjed a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, illetve elősegítésére, az azokkal kapcsolatos 
tanácsadásra, ajánlattételre, az ilyen szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre (ideértve 
a  kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is), valamint azon esetekben, amikor az  ügyfélnek 
lehetősége van honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül közvetve vagy közvetlenül biztosítási szerződés 
megkötésére ajánlatot tenni és ennek alapján szerződést kötni, a biztosítási termékek, valamint azok árai (ideértve 
a  nyújtott árkedvezményt is) különböző kritériumok alapján történő összehasonlítására és az  azokról történő 
tájékoztatásra is, azzal, hogy nem minősül biztosítási értékesítésnek:
a) a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a tájékoztatást nyújtó nem tesz 
további – a biztosítási szerződés megkötését vagy teljesítését elősegítő – lépést,
b) a  biztosítási károk szakmai alapon végzett kárügyintézése, valamint a  kárrendezési és szakértői kárbecslési 
– szakmai alapon végzett – tevékenység,
c) adat- és információszolgáltatás a lehetséges szerződőkről biztosításközvetítők vagy biztosítók számára, amennyiben 
az információt nyújtó nem tesz további – a biztosítási szerződés megkötését elősegítő – lépést,
d) tájékoztatás nyújtása biztosítási termékekről, illetve biztosításközvetítőkről vagy biztosítókról a  lehetséges 
szerződők számára, amennyiben a  tájékoztatást nyújtó nem tesz további – a  biztosítási szerződés megkötését 
elősegítő – lépést;
124. viszontbiztosítási értékesítés: azon – a viszontbiztosítási szerződés létrehozására irányuló – üzletszerű értékesítési 
tevékenység, amely kiterjed a  viszontbiztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, illetve elősegítésére, 
az  azokkal kapcsolatos tanácsadásra, ajánlattételre, az  ilyen szerződések lebonyolításában és teljesítésében való 
közreműködésre (ideértve a  kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is), azzal, hogy nem minősül 
viszontbiztosítási értékesítésnek:
a) a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a tevékenység célja nem az, hogy 
az ügyfélnek segítséget nyújtson viszontbiztosítási szerződés megkötésében vagy teljesítésében,
b) a viszontbiztosítási károk szakmai alapon végzett kárügyintézése, valamint a kárrendezési és szakértői kárbecslési 
tevékenység,
c) adat- és információszolgáltatás a  lehetséges szerződőkről viszontbiztosítás-közvetítők vagy viszontbiztosítók 
számára, amennyiben az  információt nyújtó nem tesz további – a  viszontbiztosítási szerződés megkötését 
elősegítő – lépést,
d) tájékoztatás nyújtása viszontbiztosítási termékekről, illetve viszontbiztosítás-közvetítőkről vagy viszontbiztosítókról 
a lehetséges szerződők számára, amennyiben a tájékoztatást nyújtó nem tesz további – a viszontbiztosítási szerződés 
megkötését elősegítő – lépést;
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125. kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy: azon – az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hitelintézettől vagy befektetési vállalkozástól eltérő – 
természetes vagy jogi személy, aki – az őt megbízó biztosító, többes ügynök vagy alkusz felelősségvállalása mellett – 
javadalmazás ellenében a főtevékenységéhez kapcsolódóan kiegészítő jelleggel végez kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) a személy fő szakmai tevékenysége nem a biztosítási értékesítés,
b) a  közvetített biztosítási szerződés kiegészítője valamely szolgáltató által kínált terméknek vagy nyújtott 
szolgáltatásnak,
c) a közvetített biztosítási szerződés nem-életbiztosítási szerződés és nem tartalmaz felelősségi kockázatot, kivéve, 
ha az ilyen fedezet kiegészíti a személy által fő szakmai tevékenységeként kínált terméket vagy nyújtott szolgáltatást,
d) a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vesz át;
126. biztosításértékesítő: bármely biztosításközvetítő, kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
vagy biztosító;
127. javadalmazás: bármely jutalék, közvetítői díj, egyéb díj vagy más kifizetés, ideértve bármilyen jellegű gazdasági 
előnyt, vagy bármely egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli előnyt vagy ösztönzőt, amelyet a  biztosítási értékesítési 
tevékenységre tekintettel kínálnak fel vagy nyújtanak;
128. a  biztosítás-, viszontbiztosítás-közvetítő és a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy székhely 
szerinti tagállama: természetes személy esetén a lakóhelye szerinti tagállam, jogi személy esetén a székhelye szerinti 
tagállam, vagy amennyiben a nemzeti joga szerint nincs székhelye, akkor a központi irodája szerinti tagállam;
129. a biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
fogadó tagállama: – a székhely szerinti tagállamtól eltérő – azon tagállam, ahol a biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-
közvetítő vagy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fióktelep formájában vagy határon 
átnyúló szolgáltatásként tevékenységet végez;
130. tagállami fióktelep: a  biztosító, a  viszontbiztosító, a  biztosításközvetítő, a  viszontbiztosítás-közvetítő és 
a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy – a székhelye szerinti tagállamon kívüli – tagállamban 
található képviselete vagy fióktelepe;
131. központi iroda: az a hely, ahonnan a biztosító, viszontbiztosító, biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő és 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fő tevékenységének irányítása történik;
132. tanácsadás: a biztosításértékesítő – saját kezdeményezésére vagy az ügyfél kérésére megvalósuló – személyes 
ajánlása egy vagy több biztosítási termékre vonatkozóan;
133. biztosítási alapú befektetési termék: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy visszavásárlási értékkel 
rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van 
téve a piaci ingadozásoknak, azzal, hogy nem minősülnek biztosítási alapú befektetési terméknek
a) az 1. melléklet szerinti nem-életbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódó biztosítási termékek,
b) azon életbiztosítási szerződések, amelyek tisztán kockázatiak (halálesetiek), illetve amelyek esetén biztosítási 
szolgáltatás kizárólag sérülésből, betegségből vagy fogyatékosságból eredő rokkantsággal összefüggésben 
nyújtható,
c) olyan nyugdíj-előtakarékossági (nem biztosítási alapú) befektetési termékek, amelyek elsődleges céljukat tekintve 
a befektető számára nyugdíjjövedelmet biztosító és a befektetőt bizonyos szolgáltatásokra feljogosító termékként 
elismert termékek,
d) a foglalkoztatói nyugdíjpénztári nyugdíjkonstrukciók,
e) olyan egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek, amelyeknél a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és 
amelyek esetében a munkáltatónak vagy a munkavállalónak nincs választási lehetősége a nyugdíj-előtakarékossági 
termék vagy szolgáltatója tekintetében.”

143. §  A Bit. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okirat
a) az ügyfél kérésére a székhely szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy
b) az ügyfél és a biztosító megállapodása esetén egyéb nyelven
is kiállítható.”
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144. §  A Bit. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okirat
a) az ügyfél kérésére a székhely szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy
b) az ügyfél és a biztosító megállapodása esetén egyéb nyelven
is kiállítható.”

145. §  A Bit. II. Fejezete a következő 14/A. alcímmel egészül ki:
„14/A. A biztosító vagy a viszontbiztosító közreműködőiről és értékesítési tevékenységért felelős 
vezetőjéről vezetett nyilvántartása
48/A.  § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  közreműködőiről, valamint a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
értékesítési tevékenységért felelős vezetőjéről – a  biztosítási vagy viszontbiztosítási értékesítési tevékenységért 
felelős vezetőkkel, valamint a biztosítói és viszontbiztosítói közreműködőkkel kapcsolatos nyilvántartási és felügyeleti 
feladatok elősegítése céljából – köteles belső nyilvántartást vezetni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott belső nyilvántartás a  biztosítási vagy viszontbiztosítási értékesítési 
tevékenységért felelős vezető belső nyilvántartásából, valamint a biztosítói vagy a viszontbiztosítói közreműködők 
belső nyilvántartásából áll.
(3) A  biztosítási vagy viszontbiztosítási értékesítési tevékenységért felelős vezetőről vezetett belső nyilvántartás 
–  a  vezető adataiban bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási értékesítési tevékenységért felelős vezető
a) nevét,
b) a 75/A. § (1) bekezdésében és a 134/A. §-ban meghatározott követelményeknek történő megfelelésének igazolását
tartalmazza.
(4) A  biztosító vagy viszontbiztosító közreműködőiről vezetett belső nyilvántartás – a  közreműködők adataiban 
bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – a közreműködők
a) nevét,
b) a 75/A. § (1) bekezdésében és a 134/A. §-ban meghatározott követelményeknek történő megfelelésének igazolását
tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő az adott 
belső nyilvántartást vezető biztosító vagy viszontbiztosító, amely az adatokat az adott személlyel fennálló jogviszonya 
megszűnését követő öt évig kezelheti.”

146. §  A Bit. III. Fejezete a következő 25/A. alcímmel egészül ki:
„25/A. Jó hírnév
69/A. § Nem lehet jó hírnévvel rendelkezőnek minősíteni azt a személyt, aki
a) nem büntetlen előéletű, vagy
b) vezető állású személy vagy vezető tisztségviselő volt olyan biztosítónál, viszontbiztosítónál vagy pénzügyi 
szervezetnél, illetve vezető állású személy vagy vezető tisztségviselő volt olyan gazdasági társaságnál, amely esetében 
a  fizetőképtelenséget kizárólag az  illetékes felügyeleti hatóság által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, 
vagy amelyet felszámoltak vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy amelyet kényszertörlési eljárásban töröltek vagy 
kényszertörlési eljárás alatt áll, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért öt évnél nem régebbi, jogerős 
bírósági vagy végleges hatósági határozat megállapította.”

147. §  A Bit. 27. alcíme a következő 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének, valamint a biztosító 
vagy a viszontbiztosító közreműködőinek a 69/A. § szerinti jó hírnévvel kell rendelkezniük,
(2) A  69/A.  § szerinti jó hírnév követelményének történő megfelelést a  – velük jogviszonyban álló – személyek 
vonatkozásában, azok nyilvántartásba vételekor a  biztosító vagy a  viszontbiztosító köteles, míg a  későbbiekben 
– a jogviszonyuk fennállása alatt – jogosult ellenőrizni.
(3) Biztosító vagy viszontbiztosító közreműködőjeként csak olyan személy végezhet biztosítási vagy viszontbiztosítási 
értékesítési tevékenységet, aki a 48/A. § (4) bekezdése szerinti belső nyilvántartásban szerepel.”
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148. §  A Bit. 104/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az eszközeit – részben vagy egészben – maga kezeli, akkor e tevékenység irányítására 
köteles – munkaviszony keretében – olyan személyt foglalkoztatni, aki)
„d) három év biztosítónál, viszontbiztosítónál vagy pénzügyi szervezetnél szerzett befektetési, vagyonkezelési 
gyakorlattal rendelkezik.”

149. §  A Bit. 129. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító – amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket 
meghatározó törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a megszűnéstől számított tizenöt napon 
belül írásban köteles a  szerződő fél biztosítási szerződéskötési kötelezettségének ellenőrzésére hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságot értesíteni a megszűnés tényéről és időpontjáról.”

150. §  A Bit. a következő 130/A. §-sal egészül ki:
„130/A.  § (1) A  biztosítóknak becsületesen, tisztességesen, szakszerűen, az  ügyfeleik legjobb érdeke szerint kell 
eljárniuk.
(2) A  biztosítók nem hozhatnak olyan – különösen javadalmazással összefüggő – intézkedéseket, amelyek arra 
ösztönözhetik a  biztosításértékesítőket, hogy bizonyos biztosítási terméket ajánljanak az  ügyfélnek, amikor más, 
az ügyfél igényeinek jobban megfelelő biztosítási terméket is ajánlhatnának.”

151. §  A Bit. 54. alcíme a következő 131/A. §-sal egészül ki:
„131/A.  § (1) A  biztosítónak az  általa kidolgozott és értékesíteni kívánt biztosítási termékek vonatkozásában 
a termékek előzetes belső jóváhagyására, a már értékesített biztosítási termékek vonatkozásában pedig a termékek 
felülvizsgálatára vonatkozó belső eljárásrendet kell fenntartania és azt rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálnia.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jóváhagyási folyamatnak a  biztosítási termék jellegéhez mérten arányosnak és 
megfelelőnek kell lennie, és annak során meg kell határozni a termék értékesítési stratégiáját, valamint azonosított 
célpiacát, amelynek minden vonatkozó kockázatát is értékelni szükséges. Ezzel összhangban biztosítani szükséges, 
hogy a  tervezett értékesítési stratégia az  azonosított célpiacnak megfelelő legyen, és, hogy a  biztosítási termék 
az azonosított célpiacon kerüljön értékesítésre.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti felülvizsgálatot rendszeresen, de legalább évente kell elvégezni és ennek során olyan 
eseményekre kell figyelemmel lenni, amelyek lényegesen befolyásolhatják az  azonosított célpiac lehetséges 
kockázatait, így legalább annak vizsgálata szükséges, hogy a  termék továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac 
igényeinek, és, hogy a tervezett értékesítési stratégia továbbra is megfelelő-e.
(4) A biztosítási termékeket kidolgozó biztosítók az adott terméket értékesítő biztosításértékesítők rendelkezésére 
bocsátják a  biztosítási termékre és a  termék jóváhagyási, valamint felülvizsgálati folyamatára vonatkozó összes, 
a biztosítási értékesítési tevékenységhez szükséges információt, ideértve a biztosítási termék azonosított célpiacára 
vonatkozó információkat is.
(5) Amennyiben a biztosításértékesítő a nem saját maga által kidolgozott biztosítási termékekkel kapcsolatban nyújt 
tanácsot vagy azokat ajánlja, akkor ezt csak a (4) bekezdés szerinti információkkal összhangban teheti meg, amely 
információkat beszerzi a biztosítótól.
(6) E § a nagykockázatra létrejövő biztosítási termékekre nem alkalmazandó.
(7) Az  e  §-ban foglaltakat az  Európai Bizottságnak a  2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.”

152. §  A Bit. IX. Fejezete a következő 56/A. alcímmel egészül ki:
„56/A. A biztosító és a viszontbiztosító értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének, valamint 
közreműködőinek – az értékesített termékekhez igazodó – szakmai képzése és továbbképzése
134/A.  § (1) A  biztosító és viszontbiztosító értékesítési tevékenységért felelős vezetője, valamint közreműködői 
kötelesek – az általuk végzett tevékenységhez és értékesített biztosítási termékekhez igazodó – szakmai ismeretekkel 
rendelkezni, a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni és a változásokból eredő követelményekkel 
összhangba hozni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény teljesítése érdekében, az ott meghatározott személyek kötelesek 
– az általuk (az értékesítésért felelős vezető esetén a biztosító vagy a viszontbiztosító által) értékesített vagy a jövőben 
értékesíteni szándékozott biztosítási termékek vonatkozásában – évente összesen legalább 15  órányi szakmai 
képzésen, illetve továbbképzésen részt venni, amely a 7. melléklet szerinti ismeretanyagra épül.
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(3) Azon személyeknek, akik az adott év második félévében lettek az (1) bekezdés szerinti közreműködők vagy vezetők, 
és az adott évben még nem teljesítették a (2) bekezdés szerinti követelményt, az adott évben összesen legalább 7,5 
órányi szakmai képzésen, illetve továbbképzésen kell részt venniük.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti szakmai képzés, illetve továbbképzés elvégzése legalább két különböző továbbképzési 
forma együttes elvégzésével (helyszíni jelenléttel megvalósuló továbbképzés, e-learning, mentorálás vagy teljes 
napnyi időtartamú szakmai konferencián történő részvétel) valósítható meg, azzal, hogy egy teljes napnyi időtartamú 
szakmai konferencián történő részvétel 5 órányi továbbképzésnek számítható be.
(5) A (2) bekezdés szerinti szakmai képzést, illetve továbbképzést az (1) bekezdés szerinti személyt foglalkoztató vagy 
megbízó biztosító vagy viszontbiztosító saját maga is végezheti, valamint a szakmai továbbképzés lebonyolítására 
a 9. mellékletben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló képzést nyújtó szakképző intézményt, vagy 
a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági 
vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a hatósági vizsgára felkészítő hatósági 
képzést nyújtó képző szervet is megbízhat.
(6) A foglalkoztató vagy megbízó biztosító vagy viszontbiztosító köteles az (1) bekezdés szerinti – szakmai képzési, 
illetve továbbképzési kötelezettség alá eső – személyek továbbképzését oly módon megszervezni, hogy az  adott 
személy vonatkozásában az új vagy módosult termék értékesítését szakmai képzés, illetve továbbképzés előzze meg.
(7) A szakmai képzésen, illetve továbbképzésen történő részvételt az (1) bekezdés szerinti személyt foglalkoztató vagy 
megbízó biztosító vagy viszontbiztosító köteles nyilvántartani, és a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet részére – 
a nyilvántartásban szereplő dokumentumokkal – igazolni.
(8) A  biztosítók és a  viszontbiztosítók az  e  §-ban, valamint a  75/A.  § (1)  bekezdésében foglalt követelmények 
végrehajtására vonatkozó megfelelő belső eljárásrendeket és – a  kapcsolódó dokumentumok nyilvántartására  – 
nyilvántartási rendet alakítanak ki, amelyeket rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálnak és amelyek 
végrehajtására vonatkozóan feladatkört hoznak létre, valamint a Felügyeletnek – kérelmére – megnevezik az ezen 
feladatkör ellátásáért felelős személyt.”

153. §  A Bit. 138. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás.”

154. §  A Bit. 59. alcíme a következő 147/A. §-sal egészül ki:
„147/A.  § (1) A  Hpt. 164/B.  §-a alapján átvett adatokat a  biztosító tevékenységi köre ellátásával összefüggésben 
a  szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti, és az  ügyfélkapcsolat létrehozásának és 
fennállásának időtartamában kezelheti, ha az ügyfél az adattovábbítást a (2) bekezdés szerint nem korlátozta vagy 
tiltotta meg.
(2) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő biztosító ügyfele kifejezett nyilatkozatával jogosult 
korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítást.
(3) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő biztosító az ügyféllel kötendő szerződést megelőzően 
köteles az  ügyfél részére a  Hpt. 164/B.  §-ában foglalt kölcsönös adatátadás lehetőségéről igazolható módon 
tájékoztatást adni. Az írásbeli tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy a személyes 
adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.”

155. § (1) A Bit. 152. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosítónak a kockázat helye szerinti vagy a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – a biztosítási szerződés megkötése előtt kellő időben, bizonyítható és azonosítható módon, 
világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást 
kell adnia a szerződést kötni kívánó ügyfél részére
a) a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, valamint arról, hogy biztosítási tevékenységet végez,
b) fióktelep útján kötött biztosítási szerződés esetén a  fióktelep székhelyéről (külföldön létesített fióktelep esetén 
a címéről), külföldi biztosító magyarországi fióktelepe útján kötött biztosítási szerződés esetén a külföldi biztosító 
székhelyéről, cégjegyzékszámáról vagy nyilvántartási számáról, valamint a  nyilvántartását végző bíróság vagy 
hatóság nevéről,
c) a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról,
d) a biztosítási szerződés 4. melléklet A) részében meghatározott jellemzőiről,
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e) a 108. § (1) bekezdésében meghatározott jelentés közzétételéről,
f ) arról, hogy nyújt-e tanácsadást az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan, és
g) a biztosítási szerződéssel összefüggésben a közreműködő részére nyújtott javadalmazás jellegéről.”

 (2) A Bit. 152. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatás az  ügyféllel történő megállapodásban kikötött más nyelven 
és – az adott esettől függően a  (3a) vagy a  (3b) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén – tartós 
adathordozón vagy honlapon keresztül is történhet, azzal, hogy az  ügyfél ez  irányú kérésére a  tájékoztatást 
díjmentesen, írásban is rendelkezésére kell bocsátani.”

 (3) A Bit. 152. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés szerinti tartós adathordozón akkor történhet a  tájékoztatás, ha az  ügyfél kifejezetten ezt 
a tájékoztatási módot választotta, és a tájékoztatás, valamint a kapcsolattartás szempontjából ez a mód megfelelő 
a  számára; ennek kell tekinteni különösen, ha rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik, így különösen, ha 
a biztosító számára megadta az e-mail-címét.
(3b) A (3) bekezdés szerinti honlapon keresztül történő tájékoztatás feltétele, hogy
a) azt személyesen az ügyfélnek címezzék, vagy
b) az ügyfelet elektronikus úton értesítsék a honlap címéről és a tájékoztatásnak a honlapon belüli elérhetőségéről; 
a tájékoztatás a honlapon az igényérvényesítési határidő lejártáig elérhető maradjon, valamint a (3a) bekezdés szerinti 
feltételek is fennálljanak.
(3c) Telefonon történő értékesítés esetében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak (a biztosítási termékismertetőt 
is beleértve) összhangban kell lennie a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről 
szóló 2005. évi XXV. törvénnyel és a vonatkozó uniós szabályokkal. Mindezeken túlmenően az e § szerinti tájékoztatást 
a  biztosítási szerződés megkötése után haladéktalanul meg kell adni az  ügyfél részére, az  ügyfél által választott 
módon, amely független az előzetes tájékoztatás választott módjától.”

 (4) A Bit. 152. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  biztosító – az  (1)  bekezdés g)  pontjában, valamint a  4.  melléklet A)  pont 17.  alpontjában foglaltakat 
kivéve  – az  (1)  bekezdésben foglalt adatok változása esetén a  szerződés módosításakor és megújításakor köteles 
a  szerződéskötést megelőző tájékoztatás megadásával egyező módon a  szerződő fél részére a  változásokról 
tájékoztatást nyújtani.”

 (5) A Bit. 152. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az  ügyfél a  biztosítási szerződéssel összefüggésben annak megkötése után teljesít fizetést 
– a folyamatos biztosítási díjak és az ütemezett fizetések kivételével –, a biztosító minden ilyen fizetésre vonatkozóan 
megadja az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatást.
(7) Amennyiben a biztosító – a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján – olyan ügyfél számára értékesít 
biztosítási terméket, amely ügyfél szokásos tartózkodási helye vagy székhelye szerinti tagállam az  e  törvényben 
foglaltaknál szigorúbb szabályokat alkalmaz a  biztosítási termékek értékesítésével összefüggő követelmények 
vonatkozásában, akkor e szigorúbb szabályok az irányadók.”

156. §  A Bit. a következő 152/A. §-sal egészül ki:
„152/A. § A 368. § (1) bekezdése szerinti személynek – az őt megbízó biztosító felelősségvállalása mellett – a 152. § 
szerinti módon – tájékoztatást kell adnia a szerződést kötni kívánó ügyfél részére az őt megbízó biztosító nevéről és 
címéről, valamint a 4. melléklet A) pont 11. alpontja szerinti információkról, továbbá biztosítania kell a 130/A. §-ban, 
a 158/A. §-ban, valamint a 158/C. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak megfelelő érvényesülését, az ügyfél igényeinek és 
szükségleteinek – a szerződés megkötését megelőzően történő – megfelelő figyelembevételét, valamint a 158/B. § 
(5)  bekezdése szerinti biztosítási termékismertető – szerződés megkötését megelőzően történő – ügyfél számára 
történő rendelkezésre bocsátását.”

157. § (1) A Bit. 153. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Életbiztosítási szerződés megkötése előtt – az  olyan megtakarítási elemet nem tartalmazó, tisztán kockázati 
életbiztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatással összefüggésben 
javasolt, vagy amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az egymillió forintot – a biztosító köteles felmérni, 
illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit.”

 (2) A Bit. 153. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 4. melléklet B) pontja szerinti termékismertető 4. alpontja szerinti tájékoztatást minden életbiztosítási szerződés 
esetén (ide nem értve a határozott idejű kockázati életbiztosítási szerződéseket) meg kell adni az ügyfél számára.”
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158. §  A Bit. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„158. § Amennyiben egy biztosító a kötelező foglalkoztatói nyugdíjrendszer szolgáltatásáért is felelős, és valamely 
munkavállaló anélkül válik egy ilyen rendszer tagjává, hogy a  csatlakozásról egyéni döntést hozott volna, akkor 
a biztosítónak a 152. § szerinti tájékoztatást az adott nyugdíjrendszerhez való csatlakozást követően haladéktalanul 
biztosítania kell a munkavállaló számára.”

159. §  A Bit. 62. alcíme a következő 158/A. §-sal egészül ki:
„158/A. § A biztosítási termékekkel kapcsolatos marketingközleményeknek világosnak, pontosnak, közérthetőnek, 
egyértelműnek, nem félrevezetőnek és tisztességesnek kell lenniük, valamint a  marketingközlemények 
marketingjellegének egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.”

160. §  A Bit. XI. Fejezete a következő 62/A. alcímmel egészül ki:
„62/A. A tanácsadással és a tanácsadás nélkül történő biztosítási értékesítésre vonatkozó előírások
158/B.  § (1) Az  e  törvényben foglalt tájékoztatási követelményeken túl, a  biztosítási szerződés megkötése előtt 
– függetlenül attól, hogy a 158/C. § szerinti keresztértékesítés történik-e vagy sem – a biztosítónak meg kell határoznia 
az ügyféltől kapott tájékoztatás alapján az adott ügyfél konkrét igényeit és szükségleteit, és közérthető formában 
tárgyilagos tájékoztatást kell nyújtania az  ügyfélnek a  biztosítási termékekkel összefüggésben, annak érdekében, 
hogy az ügyfél megalapozott döntést hozhasson.
(2) Az (1) bekezdés alapján bármely – a biztosító által az ügyfélnek javasolt – biztosítási terméknek összhangban kell 
állnia az ügyfélnek a tájékoztatása alapján megállapítható biztosítási igényeivel és szükségleteivel.
(3) Amennyiben a biztosítási szerződés megkötése előtt tanácsadásra is sor kerül, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően, a biztosító személyre szabott – bizonyos biztosítási termék vagy termékek választására irányuló – konkrét 
ajánlást is ad az ügyfél részére, ismertetve, hogy az adott termék miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és 
szükségleteinek.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti tájékoztatás és ajánlás az  ajánlott biztosítási termék összetettségétől és az  ügyfél 
típusától függően értelemszerűen módosulhat.
(5) Az  e  § szerinti tájékoztatásokat az  1.  melléklet szerinti nem-életbiztosítási termékek értékesítése esetén egy 
egységesített biztosítási termékismertető útján, papíron vagy tartós adathordozón kell nyújtani, amely biztosítási 
termékismertetőt a nem-életbiztosítási termék kidolgozója állítja össze.
(6) Az (5) bekezdés szerinti biztosítási termékismertetőnek a következőknek kell megfelelnie:
a) rövid és önálló dokumentumnak kell lennie,
b) könnyen olvasható, egyértelmű megjelenítéssel és elrendezéssel, továbbá olvasható méretű betűkkel és egyéb 
karakterekkel kell készülnie,
c) ha eredetileg színesben készült, olvashatónak kell maradnia fekete-fehérben nyomtatott vagy fénymásolt formában 
is,
d) a  biztosítási termék felkínálásának helye szerint használt hivatalos nyelveken vagy azok egyikén, vagy pedig 
a biztosításértékesítő és a fogyasztó megállapodása szerinti egyéb nyelven kell megfogalmazni,
e) pontosnak kell lennie, és nem lehet félrevezető,
f ) az első oldal tetején tartalmaznia kell a „biztosítási termékismertető” címet,
g) tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot, hogy a termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses 
tájékoztatás más dokumentumokban érhető el és meg kell neveznie ezen dokumentumokat.
(7) Az (5) bekezdés szerinti biztosítási termékismertetőnek a következő információkat kell tartalmaznia:
a) tájékoztatás a biztosítási termék típusáról,
b) összefoglaló a biztosítási fedezetről, ideértve a fő biztosított kockázatokat, a biztosítási összeget és adott esetben 
a földrajzi hatályt és a kizárt kockázatok összefoglalását,
c) a biztosítási díj fizetésének módja és a fizetések ütemezése,
d) a fő kizárások, ahol kárigény bejelentésének nincs helye,
e) a szerződés kezdetekor jelentkező kötelezettségek,
f ) a szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek,
g) a kárigény bejelentése esetén jelentkező kötelezettségek,
h) a szerződés időtartama, beleértve a szerződés kezdetének és végének időpontját,
i) a szerződés megszűnésének esetei.
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(8) Az (5) bekezdés szerinti biztosítási termékismertetőt a 152. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatással egyidejűleg 
kell megadni, a (6) bekezdés szerinti követelmények érvényesülése mellett.
(9) Az e §-ban foglaltakat a biztosítási termékismertető egységesített mintadokumentumának meghatározásáról szóló, 
2017. augusztus 11-i 2017/1469 bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
(10) E § a nagykockázatra létrejövő biztosítási termékekre nem alkalmazandó.”

161. §  A Bit. XI. Fejezete a következő 62/B. alcímmel egészül ki:
„62/B. A keresztértékesítés és az azzal kapcsolatos ügyfél-tájékoztatás szabályai
158/C. § (1) Amennyiben valamely biztosítási terméket – csomagban vagy ugyanazon megállapodás részeként – olyan 
kiegészítő termékkel vagy szolgáltatással együtt kínálnak, amely nem biztosítás, a biztosító tájékoztatja az ügyfelet 
arról, hogy van-e lehetőség a csomag vagy megállapodás különböző elemeinek külön történő megvásárlására, és 
amennyiben igen, megfelelő tájékoztatást ad a megállapodás vagy csomag különböző elemeiről, valamint az egyes 
elemek költségeiről és díjairól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a megállapodásból vagy csomagból származó kockázat vagy biztosítási fedezet 
eltér az  egyes elemekhez külön-külön kapcsolódó kockázatoktól vagy biztosítási fedezettől, a  biztosító megfelelő 
tájékoztatást ad arról is, hogy az  egyes elemek kölcsönhatása hogyan módosítja a  kockázatot, illetve a  biztosítási 
fedezetet.
(3) Amennyiben a biztosítási termék egy csomag vagy ugyanazon megállapodás részeként olyan áru vagy szolgáltatás 
kiegészítője, amely nem biztosítás, a biztosító köteles tájékoztatni az ügyfelet az áru vagy szolgáltatás külön történő 
megvásárlásának lehetőségéről, kivéve, ha a biztosítási termék befektetési szolgáltatási tevékenységhez, lakáscélú 
hitel- vagy kölcsönszerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó kiegészítő termék.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett esetekben a biztosító meghatározza az ügyfélnek a csomag vagy a megállapodás 
részét képező biztosítási termékkel összefüggő igényeit és szükségleteit.
(5) Az e §-ban foglaltak nem érintik azon biztosítási termékek értékesítését, amelyek különböző típusú kockázatokra 
nyújtanak fedezetet.”

162. §  A Bit. 159. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosító biztosítja, hogy az  ügyfél és a  fogyasztói érdekképviseleti szervek (a  továbbiakban együtt e  § 
alkalmazásában: ügyfél) a  biztosító, az  általa alkalmazott vagy megbízott ügynök vagy – adott termék kapcsán  – 
általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott 
irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.”

163. §  A Bit. Harmadik Része a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:
„XII/A. FEJEZET 
A BIZTOSÍTÁSI ALAPÚ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÜLÖNÖS 
RENDELKEZÉSEK

67/A. A fejezet alkalmazási köre
166/A. § Az e fejezet szerinti többletkövetelményeket a biztosítók biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésével 
összefüggő tevékenységére kell alkalmazni, a  Bizottságnak a  2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
28. cikk (4) bekezdésében, 29. cikk (4) bekezdésében és 30. cikk (6) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott 
rendeleteiben foglaltakkal összhangban.

67/B. A biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésével összefüggő többletkövetelmények
166/B. § Biztosítási alapú befektetési termék kizárólag tanácsadással értékesíthető.
166/C. § (1) A biztosító – tevékenységéhez és az általa értékesített biztosítási alapú befektetési termékek jellegéhez 
igazodó, arányos – intézkedéseket tart fenn az  ügyfelei érdekeit esetlegesen sértő azon összeférhetetlenség 
megelőzése és megállapítása érdekében, amely közötte – ideértve a vezetőit és közreműködőit vagy bármely, hozzá 
ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személyt – és ügyfelei között, vagy valamely ügyfele és 
egy másik ügyfele között a biztosítási értékesítési tevékenység folytatása során keletkezik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy biztosítsák az ügyfelek érdekeit 
sértő kockázatok megelőzését, akkor a biztosítónak a biztosítási szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen 
tájékoztatnia kell az ügyfelet az összeférhetetlenség általános jellegéről vagy forrásairól.
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(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást
a) tartós adathordozón kell nyújtani, és
b) annak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy – figyelembe véve az ügyfél típusát – az ügyfél megalapozott 
döntést hozhasson azon biztosítási értékesítési tevékenységekkel kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan 
az összeférhetetlenség fennáll.
166/D. § (1) Az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeken túl a szerződés megkötését megelőzően 
a  biztosítónak kellő időben, közérthetően tájékoztatnia kell az  ügyfelet vagy a  leendő ügyfelet a  biztosítási 
alapú befektetési termék értékesítésével, valamint a  kapcsolódó költségekkel és díjakkal összefüggésben is. 
A tájékoztatásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) a biztosító biztosítja-e az ügyfél számára a 166/E. § (7) bekezdése szerinti rendszeres értékelést a számára ajánlott 
biztosítási alapú befektetési termék alkalmasságáról;
b) a biztosítási alapú befektetési termékekről és ajánlott befektetési stratégiákról nyújtott tájékoztatás tekintetében 
megfelelő iránymutatásokat és figyelmeztetéseket a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatok, 
illetve a javasolt befektetési stratégiák kapcsán, a megalapozott befektetési döntés meghozatala érdekében;
c) a  kapcsolódó költségekkel és díjakkal összefüggésben közlendő információk tekintetében a  biztosítási alapú 
befektetési termék értékesítésére vonatkozó információkat, beleértve a tanácsadás költségét, az érintett biztosítási 
alapú befektetési termék vagy termékek költségét, valamint az ügyfél általi fizetés módját, beleértve az esetlegesen 
harmadik féltől származó fizetéseket is.
(2) A  kapcsolódó költségekről és díjakról szóló (1)  bekezdés c)  pontja szerinti tájékoztatást – a  biztosítási alapú 
befektetési termék értékesítéséhez kapcsolódó azon költségeket és díjakat is beleértve, amelyeket nem az  alapul 
szolgáló eszközök piacának kockázata okoz – összesített formában kell nyújtani annak érdekében, hogy az ügyfél 
megérthesse a teljes költséget és annak a befektetés hozamára gyakorolt összesített hatását. Amennyiben az ügyfél 
azt kéri, a költségeket és a díjakat tételes bontásban is be kell mutatni.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást – amennyiben az abban foglalt adatok rendelkezésre állnak – a befektetés 
élettartama alatt rendszeresen, de legalább évente biztosítani kell az ügyfél számára, amely tájékoztatás a 166/E. § 
(4) bekezdése szerinti tájékoztatással összhangban is megtehető.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti tájékoztatás egységesített formátumban is nyújtható.
(5) Az  e  törvény szerinti – a  biztosításértékesítők javadalmazásával összefüggő – rendelkezésekben foglaltakon 
túlmenően és a  130/A.  § (1)  bekezdésében, valamint a  166/C.  §-ban foglaltak teljesítésének feltételeként 
a biztosítónak teljesítenie kell azon követelményt is, miszerint amennyiben az ügyfél vagy az ügyfél nevében eljáró 
személy kivételével bármely fél számára közvetítői díjat vagy jutalékot fizet, illetve nem pénzbeli előnyt nyújt, vagy 
az ügyfél vagy az ügyfél nevében eljáró személy kivételével bármely féltől közvetítői díjban, jutalékban vagy nem 
pénzbeli előnyben részesül a biztosítási alapú befektetési termék vagy az azt kiegészítő szolgáltatás értékesítésével 
kapcsolatban, akkor a kifizetés vagy az előny
a) nem gyakorolhat káros hatást az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás minőségére, és
b) nem akadályozhatja a biztosítót abban, hogy teljesítse a 130/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét.
(6) Amennyiben a biztosító – a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján – olyan ügyfél számára értékesít 
biztosítási alapú befektetési terméket, amely ügyfél szokásos tartózkodási helye vagy székhelye szerinti tagállam 
az e törvényben foglaltaknál szigorúbb szabályokat alkalmaz a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére 
vonatkozóan, akkor e szigorúbb szabályok az irányadóak.
166/E.  § (1) A  158/B.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt követelményeken túlmenően a  biztosító köteles beszerezni 
a  szükséges információkat az  ügyfélnek vagy a  leendő ügyfélnek az  adott biztosítási termék típusának megfelelő 
befektetési területtel összefüggő ismereteiről, pénzügyi helyzetéről, veszteségviselési képességéről, befektetési 
céljairól és kockázattűréséről, annak érdekében, hogy számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termékeket 
ajánlhasson.
(2) A 158/C. §-ban foglalt – biztosítási alapú befektetési termékeket tartalmazó – keresztértékesítés esetén a csomagnak 
vagy a megállapodásnak összességében kell alkalmasnak lennie az ügyfél vagy a leendő ügyfél számára.
(3) A biztosító belső nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésével 
kapcsolatban a  közte és az  ügyfél között létrejött megállapodásokat, valamint az  átadott termékismertetőket, 
tájékoztatókat. Ezen dokumentumokban meghatározott jogokat és kötelezettségeket más dokumentumokra vagy 
jogszabályhelyre történő hivatkozással is meg lehet határozni.
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(4) A  biztosító tartós adathordozón rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az  ügyfeleket az  általa nyújtott 
szolgáltatásokról, az ügyfél nevében végrehajtott ügyletek és szolgáltatások költségeiről, figyelembe véve az érintett 
biztosítási alapú befektetési termékek típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.
(5) Biztosítási alapú befektetési termékkel kapcsolatos értékesítés esetében a biztosító a szerződés megkötése előtt – 
a 152. § (1) bekezdése szerinti módon, a 152. § (3a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – tartós adathordozón 
alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot bocsát az ügyfél rendelkezésére, amelyben részletezi a tanácsadás tartalmát 
és azt, hogy a tanácsadás milyen módon felel meg az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.
(6) Amennyiben a  szerződést olyan távközlő eszköz igénybevételével kötik meg, amely nem teszi lehetővé 
az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat előzetes átadását, a biztosító az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot tartós 
adathordozón közvetlenül a szerződés megkötését követően is átadhatja az ügyfél részére, feltéve, hogy az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) az ügyfél beleegyezett, hogy az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot közvetlenül a szerződés megkötése után 
vegye át, és
b) a  biztosító biztosította az  ügyfél számára annak lehetőségét, hogy a  szerződés megkötését elhalassza 
az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat szerződés megkötése előtti kézhezvétele érdekében.
(7) Amennyiben a  biztosító tájékoztatta az  ügyfelet arról, hogy rendszeres értékelést végez majd az  alkalmasság 
tekintetében, úgy a (4) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatásnak tartalmaznia kell egy frissített nyilatkozatot arról, 
hogy a biztosítási alapú befektetési termék milyen módon felel meg az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.
166/F. § A 166/B., 166/D. és 166/E. §-okban foglaltak nem kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél a Bszt. szerinti szakmai 
ügyfélnek minősül.”

164. §  A Bit. 179. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Biztosító felszámolása esetén egyesítésnek, szünetelésnek és felfüggesztésnek nincs helye.”

165. §  A Bit. a következő 185/A. §-sal egészül ki:
„185/A. § (1) Ha a biztosító természetes személyekkel biztosítási alapú befektetési termékekhez tartozó biztosítási 
szerződéseket kötött, akkor a  felszámolás során az  e  szerződései alapján képzett számviteli biztosítástechnikai 
tartalékainak fedezetéül szolgáló eszközök a  felszámoló által külön kezelendők és az azokhoz kapcsolódó vagyon 
–  a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott követelések kielégítése után – kizárólag az  e  biztosítási 
szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére használható fel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyon az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése után használható fel 
az  egyéb kötelezettségek teljesítésére a  183–185.  §-ban foglalt szabályok értelemszerű alkalmazásával, az  egyéb 
kötelezettségek fedezetére rendelkezésre álló vagyonhoz hozzáadva.”

166. §  A Bit. 233. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kizárólag az 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatokat művelő kisbiztosító-egyesület egyéb vezetőt 
nem köteles alkalmazni.”

167. §  A Bit. 235. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kisbiztosító-egyesület nem köteles terméktervet készíteni és esetében a  131/A.  § rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.”

168. §  A Bit. 236. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kizárólag az  1.  melléklet A) rész 8. és 9.  pontja szerinti ágazatokat művelő kisbiztosító-egyesület esetében 
a 134/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

169. §  A Bit. XX. Fejezete a következő 97/A. alcímmel egészül ki:
„97/A. A biztosító vagy a viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának 
engedélyezése
257/A.  § (1) A  biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése iránti 
kérelemhez mellékelni kell:
a) az átalakulási, egyesülési vagy szétválási tervet és
b) magyarországi székhelyű jogutód biztosító vagy viszontbiztosító esetén a jogutód biztosító vagy viszontbiztosító 
tervezett tevékenységéhez igazodóan a 244. §-ban meghatározott követelmények teljesítésének igazolását.
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(2) Az  átalakulási, egyesülési vagy szétválási tervnek – a  Ptk., továbbá az  Átaltv. átalakulásra, egyesülésre vagy 
szétválásra vonatkozó szabályaiban meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:
a) az átalakulás, egyesülés, szétválás tervezett időpontját,
b) a  jogutód biztosítóhoz vagy viszontbiztosítóhoz kerülő állomány pontos meghatározását és annak szerződési 
feltételeit,
c) a jogutód biztosítóhoz vagy viszontbiztosítóhoz kerülő állományhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és 
azok fedezetének megjelölését,
d) magyarországi székhelyű jogutód biztosító vagy viszontbiztosító esetén annak bemutatását, hogy a  jogutód 
biztosító vagy viszontbiztosító az átvételt követően rendelkezik a saját állományához kapcsolódó szavatolótőkén túl
da) a jogelődtől átvett állomány szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges figyelembe vehető szavatolótőkével, 
vagy
db) a  hatodik rész hatálya alá tartozó biztosító esetén a  jogelődtől átvett állományhoz szükséges minimális tőke 
szükségletnek megfelelő szavatolótőkével,
e) kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá történő átalakulása esetén az  egyes egyesületi tagoknak 
a  részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni részesedését és a  vagyoni részesedés meghatározásának elveit, 
illetve a 28–30. §-ban meghatározott feltételek igazolását.
(3) Ha a jogutód biztosító vagy viszontbiztosító székhelye másik tagállamban van, a (2) bekezdés d) pontja szerinti 
igazolást nem kell csatolni.
(4) Ha a jogutód biztosító vagy viszontbiztosító székhelye másik tagállamban van, a Felügyelet megkeresi a jogutód 
biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti hatóságát, kérve annak igazolását, hogy a jogutód biztosító szavatolótőkéje 
az átalakulást, egyesülést vagy szétválást követően is eléri a szükséges szintet.
(5) A Felügyelet az átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra vonatkozó engedélyt a kötelezettségvállalás tagállama 
felügyeleti hatóságainak beleegyezését követően adhatja meg. A  beleegyezés beszerzése érdekében a  Felügyelet 
megkeresi a kötelezettségvállalás tagállama felügyeleti hatóságát.
(6) Ha a  jogutód biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti hatósága a  (4)  bekezdésben meghatározott igazolást, 
vagy a  kötelezettségvállalás tagállama felügyeleti hatósága az  (5)  bekezdésben meghatározott beleegyezést 
a  jogsegélykérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül nem küldi meg, az  igazolás megadottnak 
tekintendő.
(7) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének vagy szétválásának engedélyezése iránti 
kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha
a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek,
b) magyarországi székhelyű jogutód biztosító vagy viszontbiztosító esetén a  245.  §-ban meghatározott valamely 
feltétel fennáll,
c) a  (4)  bekezdésben meghatározott igazolás vagy az  (5)  bekezdésben meghatározott beleegyezés nem áll 
rendelkezésre, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is,
d) egyébként valószínűsíthető, hogy az  átalakulás, egyesülés, szétválás következtében a  biztosítottak – kölcsönös 
biztosító egyesület részvénytársasággá történő átalakulása esetén a tagok – érdeke sérülne.
(8) Az  átalakulás, egyesülés vagy szétválás időpontja legfeljebb hat hónappal lehet későbbi, mint az  engedély 
megadásának időpontja.
(9) A  jogutód biztosító vagy viszontbiztosító a  cégbírósági vagy törvényszéki nyilvántartásba való bejegyzéstől 
számított harminc napon belül köteles minden érintett szerződő felet – a  szerződéskötés nyelvén – az  átalakulás, 
egyesülés vagy szétválás tényéről írásban értesíteni.
(10) A szerződő fél az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a jogutód biztosítóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozatával a szerződését – harmincnapos felmondási idővel – felmondhatja.
257/B.  § Más tagállamból érkező, átalakulással, egyesüléssel, szétválással kapcsolatos jogsegélykérelem esetén 
a Felügyelet három hónapon belül tájékoztatja a tagállam felügyeleti hatóságát arról, hogy
a) az átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz hozzájárul-e,
b) a  magyarországi székhelyű jogutód biztosító vagy viszontbiztosító rendelkezik-e az  állomány átvétele után is 
az előírt szavatolótőkével.”
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170. §  A Bit. 269. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„269. § (1) A biztosítók és a viszontbiztosítók az MNBtv.-ben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesítenek 
a Felügyeletnek, amely adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó belső eljárásrendjüket belső szabályzatban rögzítik.
(2) A biztosító és a viszontbiztosító köteles a Felügyelet részére
a) az éves beszámolón kívül évente egy alkalommal a felügyeleti jelentést,
b) negyedévenként a  biztosító vagy a  viszontbiztosító tevékenységének legfontosabb jellemzőire vonatkozó 
–  a  nagykockázatokat, valamint a  szavatolótőke, a  saját tőke és a  biztosítástechnikai tartalékok becsült értékének 
bemutatását is felölelő – jelentést,
c) évente egy alkalommal a szavatolótőke-szükséglet számítás eredményét,
d) negyedévenként a minimális tőkeszükséglet-számítás eredményét
megküldeni.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti jelentés vonatkozásában a  Felügyelet – a  biztosító vagy a  viszontbiztosító 
kérelmére – könnyíthet a  jelentéstétel követelményein, amennyiben úgy ítéli meg, hogy annak benyújtása túlzott 
terhet jelentene a biztosító vagy a viszontbiztosító számára, az üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegéhez, 
nagyságához és összetettségéhez képest, azzal, hogy évente legalább egy alkalommal a jelentést – teljes tartalmában 
– meg kell küldeni a Felügyelet részére.
(4) A Felügyelet nem engedélyezheti a (3) bekezdés szerinti könnyítést valamely csoport részeként működő biztosító 
vagy viszontbiztosító esetében, kivéve, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító igazolja, hogy az évenkéntinél gyakoribb 
rendszeres felügyeleti jelentéstétel túlzott terhet jelent számára, a csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok 
jellegére, nagyságára és összetettségére tekintettel.
(5) A (3) bekezdés szerinti könnyítés csak azon biztosító vagy viszontbiztosító számára engedélyezhető, amely nem 
képviseli Magyarország életbiztosítási és nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási piacának több mint 20%-át, 
amely piaci részesedés számítása során a  nem-életbiztosítási piaci részesedés megállapítása bruttó díjelőíráson, 
az életbiztosítási piaci részesedés megállapítása pedig bruttó biztosítástechnikai tartalékokon alapul. A Felügyelet 
a könnyítés engedélyezése során előnyben részesíti a legkisebb piaci részesedésű biztosítókat és viszontbiztosítókat.
(6) A  (2)  bekezdés szerinti adat-, illetve információ-szolgáltatások vonatkozásában a  Felügyelet – a  biztosító vagy 
a viszontbiztosító kérelmére – könnyíthet a kötelezettségen, vagy az alól mentesítést is adhat, amennyiben
a) ezen adatok, illetve információk benyújtása túlzott terhet jelentene a biztosító vagy a viszontbiztosító számára, 
az üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegéhez, nagyságához és összetettségéhez képest,
b) e tájékoztatás benyújtása nem szükséges a biztosító vagy a viszontbiztosító felügyeletéhez,
c) a mentesítés nem gyengíti az érintett pénzügyi rendszerek stabilitását az Európai Unióban, és
d) a biztosító vagy a viszontbiztosító képes az eseti alapú tájékoztatási kötelezettsége teljesítésére.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti könnyítés, illetve mentesítés felügyeleti engedélyezése vonatkozásában a  (4) és 
(5) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak, azzal, hogy – a (4) bekezdés vonatkozásában – valamely csoport 
részeként működő biztosító vagy viszontbiztosító esetében tekintettel kell lenni a pénzügyi stabilitása megőrzésének 
szükségességére is.
(8) A (6) és (7) bekezdés alkalmazásában a felügyeleti felülvizsgálati folyamat részeként a Felügyelet értékeli, hogy 
az  adat-, illetve információszolgáltatás nem jelent-e túlzott terhet a  biztosító vagy a  viszontbiztosító számára, 
a  biztosító vagy a  viszontbiztosító kockázatainak jellege, nagysága és összetettsége vonatkozásában, figyelembe 
véve legalább a következőket:
a) a biztosítási díjak összegét, a biztosítástechnikai tartalékokat és a biztosító vagy a viszontbiztosító eszközeit,
b) a biztosítóval vagy a viszontbiztosítóval szemben támasztott követelések és az általa biztosított kedvezmények 
volatilitásának a fedezetét,
c) a biztosító vagy a viszontbiztosító befektetéseiből eredő piaci kockázatokat,
d) a kockázatkoncentrációk szintjét,
e) az engedélyezett életbiztosítási és nem-életbiztosítási ágazatok teljes számát,
f ) az eszközök kezelésének a pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges hatásait,
g) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító felügyeleti célból történő adat-, illetve információ szolgáltatására irányuló 
rendszereit és struktúráit, valamint az (1) bekezdés szerinti belső szabályzatát,
h) a biztosító vagy a viszontbiztosító irányítási rendszerének megfelelőségét,
i) a szavatolótőke-szükségletet és a minimális tőkeszükségletet fedező szavatolótőke szintjét,
j) azt, hogy a  vállalkozás olyan zárt biztosító vagy viszontbiztosító-e, amely csak azon ipari vagy kereskedelmi 
csoporthoz kapcsolódó kockázatokat fedezi, amelynek tagja.
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(9) A hatodik rész hatálya alá tartozó kisbiztosító – a (2) bekezdéstől eltérően – köteles a Felügyelet részére
a) az éves beszámolón kívül évente egy alkalommal a biztosító tevékenységét értékelő belső, nyilvánosságra nem 
kerülő jelentést,
b) évente egy alkalommal az aktuáriusi jelentést, és
c) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentést
megküldeni.
(10) A XVIII. Fejezetben meghatározott kisbiztosító-egyesület esetében a (2) bekezdésben, valamint a (9) bekezdés b) 
és c) pontjában meghatározott kötelezettség nem áll fenn.
(11) A biztosítók és a viszontbiztosítók (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felügyeleti jelentéstételi kötelezettség 
rendjét és tartalmát – a  Szolvencia 2 irányelv felügyelet céljára nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó szabályaival 
(35. cikk) összhangban – a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben állapítja meg.
(12) A kisbiztosítók (9) bekezdés a) pontjában meghatározott belső adatszolgáltatásának rendjét és tartalmát a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke rendeletben állapítja meg.
(13) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosító köteles a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
termékével kapcsolatban – a  Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében meghatározott szabályok szerint – 
adatszolgáltatást teljesíteni a Felügyelet részére.”

171. §  A Bit. 289. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító
a) magyarországi fióktelepe vagy a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége 
teljes egészében vagy elsődlegesen Magyarország területére irányul,
b) másik tagállamban történő székhely létesítésének kizárólagos célja, hogy mentesüljön a  magyarországi 
jogszabályok betartása alól, és
c) magyarországi fióktelepe vagy a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége 
súlyosan veszélyezteti a biztosítottak érdekeit,
a Felügyelet – a  másik tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően – a  291.  § (1)  bekezdés a)–g), i) és 
q) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.”

172. §  A Bit. 291. § (1) bekezdése a következő v) és w) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a biztosító vagy a viszontbiztosító kötelezettségének teljesítése, az ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint 
annak érdekében, hogy a  biztosítási vagy a  viszontbiztosítási tevékenység e  törvényben meghatározott szabályoknak, 
továbbá ezen tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő 
intézkedéseket hozhatja:)
„v) a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó üzletviteli jogszabályi követelmények megsértése 
esetén – a felügyelőbizottság tagjait ide nem értve – a vezető állású személyt határozott időre eltilthatja e feladatköre 
ellátásától,
w) kötelezheti a  biztosítót, hogy a  közreműködőjét, illetve az  általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyt (ide értve a 368. § (1) bekezdése szerinti személyt is) törölje a belső nyilvántartásából.”

173. §  A Bit. 116. alcíme a következő 293/A. §-sal egészül ki:
„293/A.  § Ha az  MNB – a  biztosítási vagy a  viszontbiztosítási értékesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények 
megsértése miatt hoz a  291.  § (1)  bekezdése szerinti intézkedést, akkor az  adott intézkedés alkalmazásánál 
– amennyiben az adott körülmény értékelhető – az MNBtv. 75. § (4) bekezdés a), e)–g) és i) pontjában foglaltakra és 
az alábbiakra van tekintettel:
a) az intézkedéssel érintett személy felelősségének mértékére,
b) az  intézkedéssel érintett természetes személy éves jövedelmében, nem természetes személy esetén a  teljes 
árbevételében kifejezett pénzügyi erejére,
c) a  szabályok megsértésének időtartamára, valamint az  intézkedéssel érintett személy által a  jogsértés 
megismétlődésének elkerülése érdekében tett intézkedésekre,
d) az intézkedéssel érintett személy által korábban elkövetett bármely jogsértésre.”
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174. §  A Bit. 368. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, e könyv rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra a kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyre, akinek tevékenysége kizárólag olyan biztosítási szerződések 
közvetítésére terjed ki, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) a  biztosítási szerződés kiegészítője valamely szolgáltató által kínált terméknek vagy nyújtott szolgáltatásnak és 
a következőkre nyújt fedezetet:
aa) ezen szolgáltató által kínált termék meghibásodásának, törésének, elvesztésének vagy károsodásának kockázatára, 
vagy az e szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevétele elmaradásának kockázatára, vagy
ab) ezen szolgáltatónál megrendelt utazáshoz kapcsolódva a  poggyász elvesztésére vagy sérülésére és egyéb 
kapcsolódó kockázatokra, és
b) nem haladja meg
ba) a biztosítási szerződés arányos éves biztosítási díja személyenként a hatszáz eurót, vagy
bb) a személyenként fizetett biztosítási díj a kettőszáz eurót, és az a) pont szerinti szolgáltatás nyújtásának időtartama 
legfeljebb három hónap.
(2) E  könyv rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a  viszontbiztosítás-közvetítőkre is, ennek kapcsán, ahol 
e könyv biztosítót említ, ott a viszontbiztosítóra is megfelelően alkalmazni kell.”

175. § (1) A Bit. 369. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyként [ide értve a  368.  § (1)  bekezdése szerinti 
személyt is] csak olyan személy végezhet biztosítási értékesítési tevékenységet a biztosítók, az alkuszok, a  többes 
ügynökök és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek részére, aki – a személytől függően – 
a 407. § (6) bekezdése, a 412. § (5) bekezdése, illetve a 412. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartásban szerepel.”

 (2) A Bit. 369. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Biztosításközvetítői tevékenységet csak olyan természetes személy kezdhet, illetve végezhet – beleértve 
a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, vagy e szervezettel megbízási jogviszonyban álló, 
biztosításközvetítői tevékenységet végző szervezet keretein belül végzett tevékenységet is –, aki
a) felsőfokú végzettséggel vagy a  9.  mellékletben meghatározott szakképesítéssel vagy a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő 
feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági vizsgával rendelkezik,
b) a 376. §-ban meghatározott szakmai továbbképzési kötelezettségnek eleget tesz, és
c) a 69/A. § szerinti jó hírnévvel rendelkezik.”

 (3) A Bit. 369. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek a biztosításközvetítői és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személy értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének is meg kell felelnie.
(9) A  75/A.  § (2)  bekezdésében foglalt, a  jó hírnév fennállásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket 
az alkuszoknak és a többes ügynököknek is megfelelően alkalmazniuk kell azon – velük jogviszonyban álló – személyek 
vonatkozásában, akikre vonatkozóan a 69/A. § szerinti jó hírnév követelménye fennáll.”

176. §  A Bit. 370. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„370. § (1) A biztosításközvetítői tevékenység végzéséhez nem szükséges a Felügyelet által történő nyilvántartásba 
vétel, ha a biztosításközvetítői tevékenységet a Hpt.-ben meghatározott hitelintézettel vagy a postai szolgáltatásokról 
szóló törvényben meghatározott egyetemes postai szolgáltatóval és az egyetemes postai szolgáltató által megbízott 
közreműködővel munkaviszonyban álló természetes személy a munkáltatója utasításainak megfelelően, a munkáltató 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében vagy mobilposta útján végzi.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személy nem köteles eleget tenni a  369.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt követelményeknek, amennyiben pénzügyi szolgáltatás közvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői tevékenység 
végzéséhez szükséges képzettséggel vagy a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci 
üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendelet szerinti 
függő biztosításközvetítői hatósági vizsga 1. vizsgatárgya szerinti ismeretekre épülő, a munkáltatója vagy az általa 
értékesített termék biztosítója által szervezett belső vizsgával rendelkezik.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyt a munkáltatója köteles 
belső nyilvántartásba venni, amely nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy az  adott személy a  (2)  bekezdésben 
meghatározott követelmények közül melyikkel rendelkezik.
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(4) A munkáltató a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat köteles a (2) bekezdés 
szerinti biztosító rendelkezésére bocsátani, aki azt felügyeleti ellenőrzés során köteles a Felügyelet részére átadni.”

177. §  A Bit. 373. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosításközvetítővel jogviszonyban álló, biztosításközvetítői tevékenységet végző személy biztosításközvetítői 
tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt másik biztosítóval vagy biztosításközvetítővel nem létesíthet.”

178. §  A Bit. 167. alcíme a következő 375/A. §-sal egészül ki:
„375/A.  § A  131/A.  §-ban foglaltak a  biztosításközvetítőkre mint biztosítási terméket kidolgozókra is megfelelően 
alkalmazandóak.”

179. §  A Bit. XXVI. Fejezete a következő 167/A. alcímmel egészül ki:
„167/A. A biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek 
javadalmazásával összefüggő szabályok
375/B. § (1) A függő biztosításközvetítőt az e törvény szerinti jutalékjogosultság megilleti.
(2) A független biztosításközvetítő a közvetítői tevékenységéért a megbízótól az erre irányuló megállapodás alapján 
közvetlenül részesül díjazásban, különösen abban az esetben, ha megbízása kizárólag szaktanácsadásra vagy olyan 
biztosítási szerződés közvetítésére vonatkozik, amelynek díja a  biztosítótól származó közvetett díjazást nem vagy 
csak részben tartalmaz.
(3) Ha a független biztosításközvetítő – az általa nyújtott tájékoztatással összhangban – a megbízóval úgy állapodott 
meg, hogy a  (2)  bekezdésben meghatározott közvetlen díjazásban a  független közvetítő nem vagy csak részben 
részesül, a  biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazásban részesülhet attól a  biztosítótól, amely 
a közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja.
(4) A  független biztosításközvetítőnek szabályzatában foglalt eljárásrend szerint gondoskodnia kell arról, hogy 
a díjazás módja ne vezessen érdekkonfliktus kialakulásához és ne veszélyeztesse a 398. § (5) és (6) bekezdésében 
foglaltak szerinti kötelezettségét.
(5) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy (ideértve a 368. § (1) bekezdése szerinti személyt is) 
a megbízójától javadalmazásra jogosult.”

180. §  A Bit. 168. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„168. A biztosításközvetítést és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet illetően 
– az értékesített termékekhez igazodó – szakmai képzés és továbbképzés
376.  § (1) A  biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy, valamint a  biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy értékesítési tevékenységért felelős vezetője köteles – az általa végzett tevékenységhez 
és értékesített biztosítási termékekhez igazodó – szakmai ismeretekkel rendelkezni, a már megszerzett ismereteket 
naprakészen tartani, fejleszteni és a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelmény teljesítése érdekében az  ott meghatározott személy köteles 
az  általa (értékesítésért felelős vezető esetén a  biztosításközvetítő által) értékesített vagy a  jövőben értékesíteni 
szándékozott biztosítási termékek vonatkozásában évente összesen legalább 15 órányi szakmai képzésen, illetve 
továbbképzésen részt venni, amely a 7. melléklet szerinti ismeretanyagra épül.
(3) Azon személyeknek, akik az adott év második félévében lettek az (1) bekezdés szerinti biztosításközvetítők vagy 
vezetők, és az  adott évben még nem teljesítették a  (2)  bekezdés szerinti követelményt, az  adott évben összesen 
legalább 7,5 órányi szakmai képzésen, illetve továbbképzésen kell részt venniük.
(4) A szakmai képzés, illetve továbbképzés elvégzése legalább két különböző képzési forma együttes elvégzésével 
(helyszíni jelenléttel megvalósuló továbbképzés, e-learning, mentorálás vagy teljes napnyi időtartamú szakmai 
konferencián történő részvétel) valósítható meg, azzal, hogy egy teljes napnyi időtartamú szakmai konferencián 
történő részvétel 5 órányi továbbképzésnek számítható be.
(5) A foglalkoztató vagy megbízó biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő köteles az (1) bekezdés 
szerinti – szakmai képzési, illetve továbbképzési kötelezettség alá eső – személyek továbbképzését oly módon 
megszervezni, hogy az  adott személy vonatkozásában az  új vagy módosult termék értékesítését szakmai képzés, 
illetve továbbképzés előzze meg.
(6) Amennyiben
a) a függő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy által értékesített biztosítási termék feltétel- 
és teljesítési rendszerében,
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b) a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy által értékesített termékek körében
változás következett be, akkor a  (2)  bekezdés szerinti szakmai képzés, illetve továbbképzés elvégzését követően, 
a  biztosításközvetítői tevékenységet folytató természetes személyt foglalkoztató vagy megbízó biztosító, többes 
ügynök vagy független biztosításközvetítő köteles meggyőződni arról, hogy a közvetítő a szükséges termékismerettel 
rendelkezik, és ennek tényét a (9) bekezdésben szereplő nyilvántartásba bejegyezni.
(7) Ha a független biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy a megbízás teljesítése által érintett 
biztosítási terméket illetően a  (2)  bekezdés szerinti szakmai képzésen, illetve továbbképzésen korábban nem vett 
részt, akkor a foglalkoztató vagy megbízó független biztosításközvetítő az elegendő számú, a piacon hozzáférhető 
biztosítási termék elemezéséhez kapcsolódóan – a megbízás teljesítését megelőzően – köteles meggyőződni arról, 
hogy a közvetítő az elemzés elvégzéséhez szükséges termékismerettel rendelkezik, és ennek tényét a (9) bekezdésben 
szereplő nyilvántartásba bejegyezni.
(8) A  (2)  bekezdésben meghatározott szakmai képzést, illetve továbbképzést az  (1)  bekezdés szerinti személyt 
foglalkoztató vagy megbízó biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő saját maga is végezheti, 
valamint a  szakmai továbbképzés lebonyolítására a  9.  mellékletben meghatározott szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzést nyújtó szakképző intézményt, vagy a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és 
a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott, a hatósági vizsgára felkészítő hatósági képzést nyújtó képző szervet is megbízhat.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai képzésen, illetve továbbképzésen történő részvételt az (1) bekezdés 
szerinti személyt foglalkoztató vagy megbízó biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő köteles 
nyilvántartani, és a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet részére – a nyilvántartásban szereplő dokumentumokkal 
– igazolni.
(10) A  370.  § (1)  bekezdése szerinti természetes személy e  § szerinti szakmai továbbképzését a  munkáltatója is 
elvégezheti, az általa értékesített termék biztosítója által rendelkezésre bocsátott ismeretanyag alapján, e biztosító és 
a munkáltató együttes szakmai felelőssége mellett.
(11) A (10) bekezdés alkalmazása esetén a (9) bekezdés szerinti nyilvántartást a munkáltató köteles vezetni, azzal, hogy 
a nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat köteles a (10) bekezdés szerinti biztosító rendelkezésére 
bocsátani, aki azt felügyeleti ellenőrzés során köteles a Felügyelet részére átadni.
(12) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy és a kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – értékesítési helyszínenként kijelölendő – értékesítési tevékenységért 
felelős vezetői kötelesek – az  általuk végzett tevékenységhez és értékesített biztosítási termékekhez igazodó  – 
szakmai ismeretekkel rendelkezni és ismereteiket a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.
(13) A (12) bekezdésben meghatározott követelmény teljesítése érdekében az ott meghatározott személyek kötelesek 
az általuk (értékesítésért felelős vezető esetén a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy által) 
értékesített vagy a jövőben értékesíteni szándékozott biztosítási termékek vonatkozásában szakmai képzésen, illetve 
továbbképzésen részt venni, amely a 7. melléklet szerinti ismeretanyagra épül.
(14) Az  (5), (8) és (9) bekezdésben foglaltak a  (12) bekezdés szerinti személyek szakmai továbbképzése kapcsán is 
megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy a szakmai képzést, illetve továbbképzést az adott személyek munkáltatója 
vagy megbízója is elvégezheti, a  megbízó biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő által 
rendelkezésre bocsátott ismeretanyag alapján, a megbízó biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő 
és adott személy munkáltatója vagy megbízója együttes szakmai felelőssége mellett.
(15) A  (14)  bekezdés szerinti – munkáltató vagy megbízó által végzett – képzés, illetve továbbképzés esetén 
a  (9)  bekezdés szerinti nyilvántartást az  adott személy munkáltatója vagy megbízója köteles vezetni, azzal, hogy 
a nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat köteles a megbízó biztosító, többes ügynök vagy független 
biztosításközvetítő rendelkezésére bocsátani, aki azt felügyeleti ellenőrzés során köteles a Felügyelet részére átadni.”

181. §  A Bit. 377. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak a független biztosításközvetítők esetében is megfelelően alkalmazandóak azzal, 
hogy esetükben jutalékon a biztosítótól származó, a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazást 
kell érteni.”
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182. §  A Bit. a következő 169/A. alcímmel egészül ki:
„169/A. A biztosítási szerződések általános javadalmazási szabályai
377/A. § A 377. § (3)–(6) bekezdésében foglaltak minden, biztosításközvetítő által közvetített biztosítási szerződésre 
vonatkozóan alkalmazandóak azzal, hogy független biztosításközvetítő esetén jutalékon a  biztosítótól származó, 
a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazást kell érteni.”

183. §  A Bit. 378. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„378.  § (1) A  biztosításközvetítőnek a  kockázat helye szerinti vagy a  kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos 
nyelvén – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a biztosítási szerződés megkötése előtt kellő időben, bizonyítható 
és azonosítható módon, világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes 
írásbeli tájékoztatást kell adnia
a) arról, hogy biztosításközvetítői tevékenységet végez, valamint a biztosításközvetítést végző természetes személy 
nevéről, továbbá azon gazdálkodó szervezet cégnevéről, székhelyéről, amelynek keretében vagy megbízásából 
a biztosításközvetítést végzi és felügyeleti hatóságának megjelöléséről;
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet;
c) arról, hogy rendelkezik-e minősített befolyással az adott biztosítóban;
d) arról, hogy az  adott biztosító vagy az  adott biztosító anyavállalata rendelkezik-e minősített befolyással 
a biztosításközvetítőben;
e) ügynök esetén a  159.  § (1)  bekezdésében, többes ügynök és alkusz esetén pedig a  382.  § (1)  bekezdésében 
foglaltakról, továbbá a tevékenységével kapcsolatos panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a békéltető 
testületekhez való előterjesztésének lehetőségéről (a székhely, telefonos és internetes elérhetőség, valamint 
a levelezési cím feltüntetésével), illetve a bírói út igénybevételének lehetőségéről;
f ) arról, hogy a szakmai tevékenysége során okozott kár vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért ki áll helyt;
g) arról, hogy függő vagy független biztosításközvetítőként jár-e el;
h) függő biztosításközvetítő esetén arról, hogy mely biztosítók nevében jár vagy járhat el;
i) arról, hogy milyen biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága;
j) arról, hogy nyújt-e tanácsadást az értékesített biztosítási termékekre vonatkozóan;
k) arról, hogy a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget átvehet-e;
l) független biztosításközvetítő esetén arról, hogy a  biztosítótól az  ügyfélnek járó összeget átvehet-e, és ha igen, 
annak esetleges összegszerűségi korlátairól;
m) függő biztosításközvetítő esetén arról, hogy a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át;
n) függő biztosításközvetítő esetén arról, hogy a  biztosítóval kötött megállapodása alapján milyen képviseleti 
jogosultsággal rendelkezik, különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy a biztosító nevében megkötheti-e a biztosítási 
szerződést;
o) független biztosításközvetítő esetén, azzal a biztosítási termékkel összefüggésben, amelyet ajánl vagy amellyel 
kapcsolatban tanácsot ad, arról, hogy alapos és személyre szabott elemzés alapján ad-e tanácsot;
p) független biztosításközvetítő esetén, amennyiben nem alapos és személyre szabott elemzés alapján nyújt tanácsot, 
azon biztosítókról, amelyek termékeit értékesítheti;
q) a biztosítási szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellegéről, így, hogy
qa) közvetítői díj alapján dolgozik-e, vagyis a  javadalmazást közvetlenül az  ügyféltől kapja-e, ebben az  esetben 
a tájékoztatásnak a közvetítői díj összegére, vagy, ha az nem határozható meg, akkor a közvetítői díj kiszámításának 
módjára is ki kell térnie,
qb) bármely, biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik-e, vagyis a biztosítási díj magában foglalja-e a javadalmazást,
qc) valamely más típusú javadalmazás alapján dolgozik-e, ideértve a biztosítási szerződéssel összefüggésben kínált 
vagy nyújtott bármilyen jellegű gazdasági előnyt is, vagy
qd) a qa)–qc) alpontok szerinti javadalmazási formák kombinációja alapján dolgozik-e.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a biztosításközvetítőnek a 152. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról 
–  ide nem értve a  152.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontjában foglaltakat –, valamint a  153.  § (1)–(2a)  bekezdésében és 
a 155. §-ban meghatározottakról is tájékoztatást kell nyújtania.
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(3) A biztosításközvetítő
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása esetén a változástól számított tizenöt napon belül,
b) az (1) bekezdés b)–p) pontjában foglalt adatok változása esetén a szerződés módosításakor és megújításakor
köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon az ügyfél részére a változásokról tájékoztatást nyújtani.
(4) Amennyiben az  ügyfél a  biztosítási szerződéssel összefüggésben annak megkötése után teljesít fizetést 
– a folyamatos biztosítási díjak és az ütemezett fizetések kivételével –, a biztosításközvetítő minden ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megadja az (1) bekezdés c), d), g), h), o), p) és q) pontja szerinti tájékoztatást.
(5) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – 
az ügyfél részére köteles tájékoztatást adni:
a) arról, hogy főtevékenységéhez kapcsolódóan kiegészítő jelleggel végez biztosításközvetítői tevékenységet, 
valamint a kiegészítő biztosításközvetítést végző természetes személy nevéről, továbbá azon gazdálkodó szervezet 
cégnevéről, székhelyéről, amelynek keretében vagy megbízásából a  kiegészítő biztosításközvetítést végzi, és 
a gazdálkodó szervezet felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben a gazdálkodó szervezet szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását 
ellenőrizni lehet,
c) attól függően, hogy biztosító, alkusz vagy többes ügynök megbízásából jár-e el, a  159.  § (1)  bekezdésére vagy 
a 382. § (1) bekezdésére vonatkozó tájékoztatást (az adott biztosító, alkusz vagy többes ügynök nevével és címével 
együtt), továbbá a tevékenységével kapcsolatos panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a békéltető 
testületekhez való előterjesztésének lehetőségét (a székhely, telefonos és internetes elérhetőség, valamint a levelezési 
cím feltüntetésével), illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről,
d) a biztosítási szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellegéről.
(6) A 130/A. §-ban, a 152. § (3)–(3c) és (7) bekezdésében, valamint a 158–158/C. §-ban foglaltak a biztosításközvetítőkre 
és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyre is megfelelően alkalmazandóak.
(7) A 166/A–166/F. §-ban foglaltak a biztosításközvetítőkre is megfelelően alkalmazandóak.
(8) A biztosításközvetítőt és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt az e §-ban meghatározott 
kötelezettség nem terheli, ha a szerződés nagykockázatra létrejövő biztosítási szerződés.”

184. §  A Bit. 170. alcíme a következő 378/A. §-sal egészül ki:
„378/A. § A 368. § (1) bekezdése szerinti személynek – az őt megbízó alkusz vagy többes ügynök felelősségvállalása 
mellett – a 152/A. §-ban meghatározottakról, az ott meghatározottak szerint kell tájékoztatást adnia az ügyfél számára, 
a megbízó biztosításközvetítőre vonatkoztatva.”

185. §  A Bit. 171. alcíme a következő 381/A. §-sal egészül ki:
„381/A. § A 379–381. § rendelkezéseit a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek esetében is 
megfelelően alkalmazni kell.”

186. §  A Bit. 382. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A többes ügynök és az alkusz biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban 
együtt e  § alkalmazásában: ügyfél) a  többes ügynök, az  alkusz és – adott termék kapcsán – az  általuk megbízott 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, 
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.”

187. §  A Bit. 384. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„384. § (1) Ha a szerződő fél a díjat – díjátvételre biztosítói meghatalmazással rendelkező – ügynöknek fizette, a díjat 
– legkésőbb a fizetés napjától számított negyedik napon – a biztosító számlájára vagy pénztárába beérkezettnek kell 
tekinteni; a szerződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.
(2) Az ügynök a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át.”

188. §  A Bit. 173. alcíme a következő 386/A. §-sal egészül ki:
„386/A. § A 383. § (1) bekezdés, a 384. § és a 385. § rendelkezéseit a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyekre is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a 385. § esetében – amennyiben a megbízó biztosításközvetítő 
– biztosító alatt a megbízó biztosításközvetítőt kell érteni.”
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189. §  A Bit. 387.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  Bit. 387.  §-a a  következő (4) és 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A többes ügynök független biztosításközvetítői tevékenységet nem végezhet.
(3) A többes ügynök tanácsadás nélküli értékesítés esetén – az e törvényben foglalt, tanácsadás nélküli értékesítésre 
vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban – a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése 
során köteles az ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban összehasonlításra alkalmas elemzést végezni, amely 
lehetővé teszi az ügyfél számára a legmegfelelőbb termék kiválasztását.
(4) A  többes ügynök tanácsadással történő értékesítés esetén – az  e  törvényben foglalt, tanácsadással történő 
értékesítésre vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban – a  biztosítási szerződés 
megkötésének előkészítése során köteles az  ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban összehasonlításra 
alkalmas elemzést végezni, és az ügyfél tájékoztatása alapján megállapítható igényeihez és szükségleteihez igazodó 
elemzési szempontok alapján és azoktól függően az ügyfél részére személyre szabott – bizonyos biztosítási termék 
vagy termékek választására irányuló – konkrét ajánlást is adni, ismertetve, hogy az adott termék – az adott elemzési 
szempontot figyelembe véve – miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatásban ki kell térni arra is, hogy az elemzés a többes ügynök által közvetített 
versengő termékek teljes körére vagy azok közül elegendő számú termékre terjed-e ki, és az  elemzést igazolható 
módon át is kell adni az ügyfél részére.”

190. §  A Bit. 387/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„387/A.  § (1) Ha a  szerződő fél a  díjat – díjátvételre biztosítói meghatalmazással rendelkező – többes ügynöknek 
fizette, a  díjat – legkésőbb a  fizetés napjától számított negyedik napon – a  biztosító számlájára vagy pénztárába 
beérkezettnek kell tekinteni; a szerződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.
(2) A többes ügynök a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át.”

191. §  A Bit. 391. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A többes ügynök köteles tevékenységének felelősségbiztosítására mindenkor legalább
a) biztosítási eseményenkénti 1 250 000 euró, és évente együttesen legalább 1 850 000 euró összegű, az Európai Unió 
egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással, vagy
b) 1 850 000 euró vagyoni biztosítékkal
rendelkezni.”

192. § (1) A Bit. 398. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  alkusz tevékenysége kiterjedhet az  ügyfél számára annak biztosítási kockázatai felmérésével, kezelésével, 
illetve biztosításaival összefüggő szaktanács adására is, termékértékesítéstől függetlenül.”

 (2) A Bit. 398. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  alkusz tanácsadás nélküli értékesítés esetén – az  e  törvényben foglalt, tanácsadás nélküli értékesítésre 
vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban – a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése 
során köteles elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni és ezt az elemzést az ügyfél 
részére igazolható módon átadni.
(6) Az alkusz tanácsadással történő értékesítés esetén – az e törvényben foglalt, tanácsadással történő értékesítésre 
vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban – köteles alapos és személyre szabott elemzés 
alapján tanácsot adni az  ügyfélnek, ennek érdekében a  biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során 
köteles elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni, és az ügyfél tájékoztatása alapján 
megállapítható igényeihez és szükségleteihez igazodó elemzési szempontok alapján és azoktól függően az ügyfél 
részére személyre szabott – bizonyos biztosítási termék vagy termékek választására irányuló – konkrét ajánlást is 
adni, ismertetve, hogy az adott termék – az adott elemzési szempontot figyelembe véve – miért felel meg leginkább 
az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.
(7) Az alkusz köteles a (6) bekezdés szerinti elemzést az ügyfél részére igazolható módon átadni.
(8) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetben – az  e  törvényben foglalt biztosítási értékesítésre vonatkozó 
követelmények betartása mellett – az alkuszt nem terheli az (5) és (6) bekezdésben foglalt, a biztosítások elemzésére 
vonatkozó kötelezettség, ugyanakkor igazolható módon köteles tájékoztatni az ügyfelét arról, hogy
a) az adott biztosítási termék értékesítése során nem került sor elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítás 
elemezésére, és
b) az adott biztosítási termékkel összefüggésben mely biztosítóval áll szerződéses kapcsolatban.”



1510 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám 

193. §  A Bit. 403. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alkusz köteles tevékenységének felelősségbiztosítására mindenkor legalább
a) biztosítási eseményenkénti 1 250 000 euró, és évente együttesen legalább 1 850 000 euró összegű, az Európai Unió 
egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással, vagy
b) 1 850 000 euró vagyoni biztosítékkal
rendelkezni.”

194. §  A Bit. 175. alcíme a következő 406/A. §-sal egészül ki:
„406/A. § (1) Az átruházó alkusz a  biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományát – a megbízási 
szerződésekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt, a megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási 
szerződések feltételeinek változatlanul hagyása mellett részben vagy egészben átruházhatja másik, tevékenységét 
a  399.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározottak szerint végző alkuszra vagy a  399.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott, másik tagállamban székhellyel rendelkező alkusz fióktelepére (a továbbiakban együtt: átvevő alkusz).
(2) Az átruházási szerződésben meghatározott időponttól (az átadás-átvétel napjától) az átvevő alkuszt illetik meg 
és terhelik az  átruházott megbízási szerződések alapján fennálló mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek 
az átruházó alkuszt illették meg és terhelték, továbbá az átvevő alkusz az érintett megbízók, biztosítók és biztosítási 
szerződések személyes és egyéb adatai tekintetében adatkezelővé válik.
(3) A  biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az  átruházó alkusz részéről az  átvevő alkusszal 
szemben az átadás-átvétel napjától a (2) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódó biztosítási titok tekintetében.
(4) Az  állomány átruházásához nem szükséges az  átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek 
(a továbbiakban e § alkalmazásában: megbízó) hozzájárulása.
(5) Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a szerződéskötés 
nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek kapcsán megillető jogosultságról.
(6) A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést – annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés 
határozott tartama esetén is – az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon 
belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal harmincnapos határidővel felmondani.
(7) A (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési 
feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződésátruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve 
a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.
(8) Az átvevő alkusz köteles legkésőbb az átadás-átvétel napján honlapján – vagy ha az átvevő alkusz nem rendelkezik 
honlappal, az  ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben történő közzététellel – tájékoztatást megjelentetni, és azt 
az átadás-átvétel napjától számított kilencven napig folyamatosan elérhetővé tenni, amely tájékoztatás tartalmazza 
a megbízókat az átruházáshoz kapcsolódóan megillető (6) bekezdés szerinti jogosultságot is, a vonatkozó határidőkkel.
(9) Az átruházó alkusz átruházási szándékát köteles a Felügyeletnek az átadás-átvétel napját legalább hatvan nappal 
megelőzően bejelenteni. A bejelentés tartalmazza
a) az átadás-átvétel tervezett időpontját,
b) az átruházásra kerülő megbízási szerződések darabszámát,
c) az átruházásra kerülő megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések darabszámát és – az utolsó éves 
jelentésben kimutatott – éves díját,
d) az érintett biztosítók, biztosítási ágazatok vagy termékek felsorolását, továbbá
e) az átruházó és az átvevő alkusz azonosító adatait.
(10) A bejelentéshez csatolni kell
a) az átruházási megállapodás tervezetét;
b) az átruházó alkusz és az átvevő alkusz állományátruházásra és állományátvételre irányuló jognyilatkozatát;
c) az átvevő alkusz nyilatkozatát arról, hogy
ca) rendelkezik az érintett biztosítási szerződések kezeléséhez jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételekkel, és
cb) nem állnak fenn a (11) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott körülmények; és
d) ha az átvevő alkusz a 399. § (3) bekezdése szerinti fióktelep, a másik tagállamban székhellyel rendelkező alkusz 
403. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási szerződésének, illetve vagyoni biztosítékra vonatkozó 
szerződésének hiteles másolatát.
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(11) A  Felügyelet az  állomány átruházását a  bejelentés benyújtásának napjától számított negyvenöt napon belül 
megtilthatja, ha a  (9) és (10)  bekezdésben meghatározottak nem teljesülnek, valamint ha olyan tények, adatok, 
körülmények jutnak – akár helyszíni ellenőrzés útján – tudomására, amelyek alapján megalapozottan feltehető, hogy 
az átvevő alkusz nem képes az átvett állomány jogszabályoknak megfelelő kezelésére, így különösen, ha
a) az átvenni tervezett megbízási szerződések és az ezekhez kötődő biztosítási szerződések darabszámát, valamint 
az ezzel járó adminisztrációs kötelezettségek nagyságrendjét figyelembe véve az átvevő alkusz rendelkezésére álló 
személyi és tárgyi feltételek nem elegendőek az átvenni tervezett állomány jogszerű kezelésére;
b) az átvevő alkusz működése kapcsán a Felügyelet a (9) bekezdés szerinti értesítés benyújtását megelőző három év 
során ismételt vagy súlyos jogsértés miatt intézkedést alkalmazott, különös tekintettel a 415. § a) és b) pontjában 
meghatározottakra;
c) az átvevő alkusz a (9) bekezdés szerinti értesítés benyújtását megelőző három év során a szakmai szabályok súlyos 
megsértésével
ca) a 403. § (1) bekezdése szerinti felelősségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték terhére történő kifizetéssel járó súlyos 
vagy ismételt káreseményt idézett elő, illetve
cb) megbízójának kárt okozott, amelynek tényét bíróság jogerős határozattal állapította meg;
d) valószínűsíthető, hogy az  állományátruházás következtében az  állományátruházással érintett megbízók érdeke 
sérülne.
(12) Az alkuszi megbízási szerződésállomány átruházására a Ptk. 6:208–6:211. §-ának szerződésátruházásra vonatkozó 
szabályai nem alkalmazandók.”

195. §  A Bit. 176. alcím címe és 407. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„176. A biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezetek nyilvántartása
407. § (1) A Felügyelet az e törvény alapján bejelentett vagy engedélyezett biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyekről, ezen személyek értékesítési tevékenységért felelős vezetőjéről, valamint a kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről és ezen gazdálkodó szervezetek értékesítési tevékenységért felelős 
vezetőiről a velük kapcsolatos engedélyezési, illetve felügyeleti feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bejelentés űrlapjának a  Felügyelet honlapján 
közvetlenül kitölthetőnek és benyújthatónak kell lennie.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek 
nyilvántartásából, a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából, a kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából és a törölt biztosításközvetítők 
nyilvántartásából áll.
(4) A biztosításközvetítési tevékenységet végző természetes személyek nyilvántartása a természetes személy alábbi 
adatait tartalmazza:
a) neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a  biztosításközvetítői tevékenység folytatására 
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
d) ha a biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét gazdálkodó szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve (a változások nyomon követésével),
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a  gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a  jogviszony 
megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosító vagy biztosítók, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a 
változások nyomon követésével), valamint a biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony 
megnevezése (a változások nyomon követésével);
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
h) a végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga);
i) státusza (aktív, inaktív);
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének ténye.
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(5) A biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása a gazdálkodó szervezet alábbi 
adatait tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési 
tevékenységért felelős vezető neve;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a  biztosításközvetítői tevékenység folytatására 
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános 
képviselőjének nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) a biztosító, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a változások 
nyomon követésével), valamint a  biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a  jogviszony 
megnevezése (a változások nyomon követésével);
f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
g) státusza (aktív, inaktív);
h) a  biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező 
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító 
adatai.
(6) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása az alábbi adatokat 
tartalmazza:
a) a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, 
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az  értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért 
felelős vezető neve;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység 
folytatására vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep 
általános képviselőjének nevével együtt);
d) a biztosító, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a változások 
nyomon követésével), valamint a kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony 
megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért felelős vezetőnek a 376. §-ban meghatározott 
követelményeknek történő megfelelésének ténye;
f ) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező 
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
g) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek 
azonosító adatai.
(7) Az (5) és (6) bekezdésben meghatározott azonosító adatok
a) természetes személy esetén: neve és születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme;
b) gazdálkodó szervezet esetén: neve, rövidített neve, székhelye, adószáma, képviseletére jogosultak neve és 
beosztása.
(8) A  Felügyelet a  (4)–(6)  bekezdésben meghatározott adatokat a  biztosításközvetítői vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenység megszűnését követő tíz évig kezelheti.
(9) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az  adatkezelő 
a Felügyelet.
(10) A  Felügyelet megtagadja az  e  § szerinti nyilvántartásba vételt vagy a  431.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
intézkedést alkalmazza, amennyiben a 412. § szerinti nyilvántartásokban feltüntetett szoros kapcsolat olyan harmadik 
ország természetes személyével vagy gazdálkodó szervezetével áll fenn, amelynek jogszabályai megakadályozzák 
a Felügyeletet felügyeleti jogköreinek tényleges gyakorlásában.”

196. §  A Bit. 409–411. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„409. § A 407. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás az e törvény alapján engedélyezett vagy bejelentett 
biztosításközvetítési tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, valamint kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző gazdálkodó szervezet vonatkozásában
a) a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet neve,
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b) a nyilvántartási szám és annak kelte, valamint
c) a függő, független vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység végzésére való jogosultság
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
410.  § (1) A  felügyeleti nyilvántartásba vétel során a  Felügyelet a  biztosításközvetítő természetes személy és 
gazdálkodó szervezet, valamint a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet számára 
nyilvántartási számot állapít meg.
(2) Ugyanazon aktív státuszú biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezet részére újabb nyilvántartási szám nem állapítható meg, és az aktív státuszú biztosításközvetítő vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát újabb biztosításközvetítő vagy 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem kaphatja meg.
(3) A  biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy nevét, a  biztosításközvetítői vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nevét és székhelyét, valamint a 407. § (4) bekezdés 
b)–g) és i) pontjában, a 407. § (5) bekezdés b–g) pontjában és a 407. § (6) bekezdés b)–d) pontjában szereplő adatokat 
a Felügyelet a honlapján folyamatosan közzéteszi.
411.  § (1) A  biztosításközvetítő és a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet 
annak a biztosítónak, többes ügynöknek vagy alkusznak a – Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben 
meghatározott módon történő – bejelentése alapján kerül nyilvántartásba vételre, amely részére biztosításközvetítői 
tevékenységet végez. Az alkusz 398. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenysége vonatkozásában nyilvántartásba 
vételre nincs szükség.
(2) A biztosításközvetítő természetes személy az adott biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba 
vételekor köteles megfelelni a 369. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(3) A biztosításközvetítői és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési 
tevékenységért felelős vezetői – a  nyilvántartásba vételkor – kötelesek megfelelni a  369.  § (8)  bekezdésében 
meghatározott feltételnek.
(4) A biztosításközvetítő természetes személy, gazdálkodó szervezet és a vele jogviszonyban álló biztosításközvetítő 
természetes személy, valamint a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet 
köteles a  412.  §-ban meghatározott nyilvántartást vezető biztosítónak, többes ügynöknek vagy alkusznak 
a nyilvántartásba-vételi feltételek teljesítését igazolni.”

197. §  A Bit. 177. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„177. A biztosításközvetítőkről, a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezetekről és a 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartás
412. § (1) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző 
természetes személyekről, vagy ha a  közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, akkor erről 
a  gazdálkodó szervezetről és az  ennél a  szervezetnél közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről, 
továbbá az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetről és az ennél 
a  szervezetnél kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyekről, valamint az  általa 
megbízott 368.  § (1)  bekezdése szerinti személyekről – a  biztosításközvetítőkkel, a  kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyekkel és a  368.  § (1)  bekezdése szerinti személyekkel kapcsolatos nyilvántartási és 
felügyeleti feladatok elősegítése céljából – köteles belső nyilvántartást vezetni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott belső nyilvántartás a  biztosításközvetítést végző természetes személyek 
belső nyilvántartásából, a  biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, a  kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, valamint a  368.  § 
(1) bekezdése szerinti személyek belső nyilvántartásából áll.
(3) A  biztosításközvetítést végző természetes személyekről vezetett belső nyilvántartás – a  biztosításközvetítő 
adataiban a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – 
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, 
lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a  biztosításközvetítői tevékenység folytatására 
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
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d) ha a  biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét egy biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet 
keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a  gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a  jogviszony 
megnevezése;
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal
fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
fb) fennálló jogviszony keretében a biztosítónak, a többes ügynöknek vagy az alkusznak végzett tevékenység részletes 
meghatározása,
fc) fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei;
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
h) a  végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga), az  ezt igazoló dokumentum 
másolata;
i) a  biztosítótól, többes ügynöktől vagy alkusztól kilépett biztosításközvetítő természetes személy közvetítői 
igazolványa bevonásának ténye;
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének igazolása;
k) a 69/A. § szerinti jó hírnév követelményének történő megfelelés igazolása.
(4) A  biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás – a  biztosításközvetítő adataiban 
a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi 
adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és 
fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési tevékenységért felelős vezető neve;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a  biztosításközvetítői tevékenység folytatására 
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános 
képviselőjének nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, közvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége;
f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
g) az értékesítési tevékenységért felelős vezetőnek a 69/A. §-ban és a 376. §-ban meghatározott követelményeknek 
történő megfelelésének igazolása;
h) a  biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező 
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító 
adatai;
j) biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a h) és i) pontokban említett tulajdoni 
részesedés vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének tényleges gyakorlását.
(5) A  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás 
–  a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet adataiban a  közvetítői jogviszony 
tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, 
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az  értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért 
felelős vezető neve;
b) értelemszerűen a (4) bekezdés b)–c) és g)–i) pontjában foglalt adatok;
c) az  általa közvetített termékek 1. és 2.  melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a  kiegészítő 
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez 
tevékenységet);
d) az általa alkalmazott vagy megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek 
neve;
e) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony 
kezdete és vége.



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1515

(6) A 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartás – a 368. § (1) bekezdése szerinti személy 
adataiban a jogviszonya tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi 
adatokat tartalmazza:
a) értelemszerűen a (4) bekezdés a) pontjában foglalt adatok, ide nem értve az értékesítési tevékenységért felelős 
vezető nevét;
b) az  általa közvetített termékek 1. és 2.  melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a  kiegészítő 
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez 
tevékenységet); valamint
c) értékesítési helyszínenként legalább egy személy neve, aki biztosítási értékesítéssel foglalkozik.
(7) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott azonosító adatok
a) természetes személy esetén: neve és születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme;
b) gazdálkodó szervezet esetén: neve, rövidített neve, székhelye, adószáma, képviseletére jogosultak neve és 
beosztása.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő az adott 
belső nyilvántartást vezető biztosító, többes ügynök vagy alkusz, amely az  adatokat az  adott személlyel vagy 
szervezettel fennálló jogviszonya megszűnését követő öt évig kezelheti.
(9) A  (3)–(6)  bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat – ide nem értve a  (3)  bekezdés 
b) pontjában, d) pont dc) alpontjában és f ) pontjában, a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat, valamint 
a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát és annak keltét – 
az adott belső nyilvántartást vezető biztosító, a többes ügynök vagy alkusz köteles – a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
által kiadott rendeletben meghatározott módon – a Felügyeletnek harminc napon belül bejelenteni.
(10) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz köteles a (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f ) pont fa) alpontjában, 
a  (4)  bekezdés e)  pontjában és az  (5)  bekezdés e)  pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változást 
a Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni.”

198. §  A Bit. 414. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a többes ügynök vagy az alkusz a tevékenysége megszüntetésének engedélyezésével egyidejűleg
a) alkusz esetén többes ügynöki,
b) többes ügynök esetén alkuszi
tevékenység engedélyezését kérelmezi, akkor a 420. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.”

199. §  A Bit. 420. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a többes ügynök vagy az alkusz a tevékenységét megszünteti, a Felügyelet a tevékenység megszüntetését 
akkor engedélyezi, ha a  többes ügynök vagy az  alkusz a  tevékenységből eredő minden, az  ügyfél által befizetett, 
a biztosítót megillető, vagy a biztosító által kifizetett, az ügyfelet megillető pénzeszközzel kapcsolatos kötelezettségét 
teljesítette.”

200. §  A Bit. 183. alcím címe és 422. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„183. A biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy által 
másik tagállamban fióktelep létesítésének, valamint határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett 
tevékenység megkezdésének szabályai
422. § (1) Ha a biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fióktelepen 
keresztül, illetve állandó jelenlét formájában, vagy első alkalommal határon átnyúló szolgáltatásként másik 
tagállamban biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység végzését, fióktelep vagy állandó 
jelenlét létrehozását tervezi, köteles azt a Felügyeletnek előzetesen bejelenteni.
(2) A  biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy más tagállamban 
fenntartott, fiókteleppel egyenértékű állandó jelenlétére – kivéve, ha az állandó jelenlét a másik tagállam jogának 
megfelelő más jogi formában valósul meg – a  fióktelepre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ilyen állandó 
jelenlétnek minősül különösen a biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
saját alkalmazottai vagy egy olyan személy által működtetett iroda, amely független, de állandó felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a  biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
érdekében úgy léphessen fel, ahogy azt egy fióktelep tenné.
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(3) Határon átnyúló szolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a  biztosításközvetítő vagy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy neve, székhelye vagy 
lakcíme és adott esetben a nyilvántartási száma;
b) azon tagállam vagy tagállamok neve, ahol a biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személy tevékenykedni szándékozik;
c) a  biztosításközvetítő vagy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy kategóriája és, adott 
esetben, a képviselt biztosító vagy viszontbiztosító neve;
d) adott esetben a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása.
(4) Fióktelep létesítése esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a  biztosításközvetítő vagy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy neve, székhelye vagy 
lakcíme és adott esetben a nyilvántartási száma;
b) azon tagállam neve, ahol a biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
fióktelepet kíván létesíteni;
c) a  biztosításközvetítő vagy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy kategóriája és, adott 
esetben, a képviselt biztosító vagy viszontbiztosító neve;
d) adott esetben a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
e) a fióktelep vagy állandó jelenlét címe, ahonnan a fogadó tagállamban az iratok beszerezhetők;
f ) az általános képviselő vagy vezetésért felelős személy neve.
(5) A Felügyelet az (1) bekezdésben foglalt bejelentés kézhezvételétől számított egy hónapon belül megküldi a (3) és 
(4) bekezdésben foglalt adatokat a másik tagállam felügyeleti hatóságának.
(6) A  Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja az  EBFH-t azon biztosításközvetítők, valamint kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek (3) és (4)  bekezdésben meghatározott adatairól – ideértve 
az adatok internetes elérhetőségére vonatkozó információt, valamint ezen adatok változásáról szóló tájékoztatást is –, 
amelyek bejelentették a Felügyeletnek, hogy másik tagállamban terveznek határon átnyúló szolgáltatás keretében 
tevékenységet végezni, illetve fióktelepet létesíteni.
(7) Ha a Felügyelet úgy ítéli meg, hogy a biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítő tevékenységet végző 
személy szervezeti felépítése vagy pénzügyi helyzete nem megfelelő, így különösen megalapozottan feltehető, hogy 
nem képes eleget tenni a jogszabályi követelményeknek, illetve a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek nem 
elegendőek, akkor a (4) bekezdés szerinti bejelentés beérkezését követő egy hónapon belül határozatot hoz arról, 
hogy megtagadja az adatok továbbítását a fogadó tagállam illetékes hatósága részére, és tájékoztatja a bejelentőt, 
hogy fióktelepi formában nem kezdheti meg a tevékenységet.
(8) Határon átnyúló szolgáltatás esetén a  Felügyelet írásban tájékoztatja a  biztosításközvetítőt vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt
a) a  Felügyelet által továbbított bejelentés másik tagállam illetékes hatósága által történt kézhezvételnek 
visszaigazolásáról,
b) arról, hogy a másik tagállamban megkezdheti a tevékenységet,
c) adott esetben arról, hogy a  másik tagállamban a  biztosítási értékesítési tevékenységre alkalmazandó hatályos 
jogszabályok a másik tagállam illetékes hatóságánál, illetve az EBFH honlapján milyen módon érhetők el, valamint 
arról, hogy a bejelentő köteles megfelelni ezen szabályoknak.
(9) Fióktelep létesítése esetén a  Felügyelet írásban tájékoztatja a  bejelentő biztosításközvetítőt vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt a Felügyelet által továbbított bejelentés másik tagállam illetékes 
hatósága által történt kézhezvételnek visszaigazolásáról. Ha a  másik tagállam illetékes hatósága a  Felügyelet 
által továbbított bejelentés kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a  Felügyeletet a  biztosítási 
értékesítési tevékenységre a  területén alkalmazandó hatályos jogszabályokról, a  Felügyelet írásban tájékoztatja 
a biztosításközvetítőt vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt
a) a  másik tagállam illetékes hatósága által közölt, a  biztosítási értékesítési tevékenységre alkalmazandó hatályos 
jogszabályokról, és
b) arról, hogy megkezdheti tevékenységét a másik tagállamban azzal, hogy az a) pontban megjelölt rendelkezéseket 
betartja.
Ha a  másik tagállam illetékes hatóságától a  Felügyelet által továbbított bejelentés kézhezvételét követő egy 
hónap elteltével sem érkezik értesítés, a  Felügyelet írásban tájékoztatja a  bejelentő biztosításközvetítőt vagy 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt arról, hogy a fióktelepet létrehozhatja és megkezdheti 
tevékenységét.
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(10) A biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott adatokban történő változás előtt legkésőbb egy hónappal tájékoztatja a Felügyeletet az adatokban 
történő változásról.
(11) A  Felügyelet a  (10)  bekezdésben meghatározott bejelentés kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja a másik tagállam felügyeleti hatóságát az adatokban történő változásról.”

201. §  A Bit. 184. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„184. Másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magyarországi fióktelep létesítésére, valamint 
határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységének megkezdésére vonatkozó szabályok
423.  § (1) Ha a  Felügyeletet másik tagállam felügyeleti hatósága arról tájékoztatja, hogy a  tagállam területén 
biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység végzésére jogosult személy Magyarországon 
biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői fióktelepet kíván létesíteni vagy állandó jelenlétet 
létrehozni, vagy első alkalommal kíván határon átnyúló szolgáltatás keretében biztosításközvetítői vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végezni, a  Felügyelet a  tájékoztatás kézhezvételét követően haladéktalanul 
visszaigazolja annak kézhezvételét.
(2) Ha a  másik tagállam területén biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység végzésére 
jogosult személy Magyarországon biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői fióktelepet kíván 
létesíteni, állandó jelenlétet létrehozni, a Felügyelet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja a  másik tagállam felügyeleti hatóságát az  MNBtv. 43.  § (2)  bekezdés t)  pontjában 
meghatározott jogszabályokról.
(3) A  másik tagállamban biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység végzésére jogosult 
személy fiókteleppel egyenértékű magyarországi állandó jelenlétére – kivéve, ha az állandó jelenlét a hazai jognak 
megfelelő más jogi formában valósul meg – a  fióktelepre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ilyen állandó 
jelenlétnek minősül különösen a biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
saját alkalmazottai vagy egy olyan személy által működtetett iroda, amely független, de állandó felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a  biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
érdekében úgy léphessen fel, ahogy azt egy fióktelep tenné.”

202. §  A Bit. 424. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  alkusz köteles a  Felügyeletnek a  biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományának 
átruházását az átadás-átvétel napját legalább hatvan nappal megelőzően bejelenteni.”

203. §  A Bit. 186. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„186. A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magyarországi fióktelepének, illetve 
Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységének felügyeletével 
kapcsolatos szabályok
425.  § A  Felügyelet nem rendszeres tájékoztatást kérhet a  másik tagállamban székhellyel rendelkező 
biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magyarországi fióktelepétől 
vagy a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységével összefüggésben a másik 
tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítőtől vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személytől a biztosításközvetítői, illetve kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységével kapcsolatban annak 
igazolására, hogy a tevékenysége megfelel az MNBtv. 43. § (2) bekezdés t) pontjában meghatározott jogszabályoknak.
426. § (1) Ha a Magyarország területén fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében tevékenységet 
végző, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy megsérti a Magyarország területén hatályos, a tevékenységére vonatkozó előírásokat, 
vagy működésében a Felügyelet hiányosságokat észlel – ide nem értve a (6) bekezdésben meghatározott esetet –, 
a Felügyelet értesíti a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságát és kezdeményezheti a szükséges intézkedések 
megtételét.
(2) Ha a  székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által tett intézkedések ellenére, illetve ezen intézkedések 
elmaradása vagy elégtelen volta miatt a jogszabálysértés továbbra is fennáll, továbbá a jogszabálysértés nagyszámú 
fogyasztó érdekét, vagy a  biztosítási vagy viszontbiztosítási piac működését hátrányosan érinti, a  Felügyelet 
–  a  székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságának értesítését követően – a  431.  § (1)  bekezdés a)–c), k) és 
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m) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.
(3) Ha a  fogyasztók jogainak védelme érdekében haladéktalan intézkedés szükséges, a  Felügyelet a  jogsértés 
megszüntetése céljából – az  (1) és (2)  bekezdés mellőzésével – alkalmazhatja a  431.  § (1)  bekezdés a)–c), k) és 
m) pontjában foglalt intézkedéseket azzal, hogy fióktelep esetében ennek feltétele, hogy a székhely szerinti tagállam 
egyenértékű intézkedései nem megfelelőek vagy hiányoznak.
(4) Ha a Felügyelet a (2) és (3) bekezdés alapján intézkedik, a határozatról haladéktalanul értesíti a másik tagállam 
felügyeleti hatóságát, az EBFH-t, valamint a Bizottságot.
(5) Ha a  másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy székhely szerinti felügyeleti hatósága a  biztosításközvetítőt vagy kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt törölte a  nyilvántartásából és erről a  Felügyeletet értesítette, 
a  Felügyelet köteles megtenni a  szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozza az  érintett biztosításközvetítőt 
vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt a további tevékenység folytatásában.
(6) A 130/A. §-ban, a 131/A. §-ban, a 152. §-ban, a 153. §-ban, a 158/A–158/C. §-ban, a 166/A–166/F. §-ban, valamint 
a  378.  §-ban foglalt jogszabályi követelmények betartása érdekében a  Felügyelet jogosult a  másik tagállamban 
székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy 
magyarországi fióktelepét ellenőrizni, valamint ezen rendelkezések megsértése esetén a  431.  § (1)  bekezdés a–c), 
k) és m) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.
427. § (1) Magyarországon fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében biztosításközvetítői vagy 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő 
vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy felügyeleti hatósága vagy az  erre általa 
felhatalmazott személy jogosult, hogy – a  Felügyelet előzetes értesítését követően – Magyarországon a  határon 
átnyúló szolgáltatást, illetve a fióktelepet ellenőrizze.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésben a Felügyelet is részt vehet.
(3) Az  illetékes felügyeleti hatóság kérelmére a  Felügyelet jogosult a  másik tagállamban székhellyel rendelkező 
biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy Magyarországon fióktelep 
útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységét a  helyszínen ellenőrizni, valamint 
adatszolgáltatást kérni.
(4) Ha a  másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy központi irodája Magyarországon van, a  Felügyelet megállapodhat a  székhely 
szerinti illetékes hatósággal abban, hogy a  Felügyelet lép fel illetékes hatóságként a  biztosítási értékesítésre 
vonatkozó szervezeti követelmények, tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok – ide értve a  biztosítási 
alapú befektetési termékekkel kapcsolatos további követelményeket is –, valamint a  biztosításértékesítés kapcsán 
alkalmazandó szankciók és egyéb intézkedésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében.
427/A. § (1) Ha a Felügyelet azt észleli, hogy a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magyarországi fióktelepe vagy a  Magyarországon 
határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységével összefüggésben megszegi az  MNBtv. 43.  § 
(2)  bekezdés t)  pontjában meghatározott jogszabályokat, a  431.  § (1)  bekezdés a)–c), k) és m)  pontjában foglalt 
intézkedéseket alkalmazhatja.
(2) Ha a  másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy magyarországi fióktelepe vagy a  Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás 
keretében végzett tevékenysége
a) teljes egészében vagy elsődlegesen Magyarország területére irányul,
b) a másik tagállamban a székhely létesítésének kizárólagos célja, hogy mentesüljön a magyarországi jogszabályok 
betartása alól, és
c) tevékenysége súlyosan veszélyezteti a fogyasztók érdekeit,
a Felügyelet – a  másik tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően – a  431.  § (1)  bekezdés a)–c), k) és 
m) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.”
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204. §  A Bit. a következő 186/A. alcímmel egészül ki:
„186/A. A biztosításközvetítő vagy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy által 
másik tagállamban fióktelepen keresztül, valamint határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett 
tevékenység felügyeletével kapcsolatos szabályok
427/B.  § (1) Ha biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy másik 
tagállamban létesített fióktelepen keresztül vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége 
kapcsán a  másik tagállam felügyeleti hatósága a  tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok megsértéséről 
tájékoztatja a  Felügyeletet, a  Felügyelet a  431.  § (1)  bekezdés a)–c), k) és m)  pontjában foglalt intézkedéseket 
alkalmazhatja a  biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személlyel szemben 
a jogszabálysértés megszüntetése érdekében.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerint hozott intézkedésekről – azok megtételével egyidejűleg – tájékoztatja a másik 
tagállam felügyeleti hatóságát.
(3) Ha a másik tagállam felügyeleti hatósága közvetlenül intézkedik vagy az (1) bekezdés alapján hozott intézkedések 
ellenére további intézkedéseket hoz, a  Felügyelet az  EBFH-hoz utalhatja az  ügyet, és az  1094/2010/EU rendelet 
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.
427/C.  § (1) Ha a  Magyarországon székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy központi irodája másik tagállamban van, a  Felügyelet a  másik tagállam illetékes 
hatóságával megállapodhat abban, hogy a másik tagállam illetékes hatósága lép fel illetékes hatóságként a biztosítási 
értékesítésre vonatkozó szervezeti követelmények, tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok – ide értve 
a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos további követelményeket is –, valamint a biztosításértékesítés 
kapcsán alkalmazandó szankciók és egyéb intézkedésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott megállapodásról haladéktalanul tájékoztatja a biztosításközvetítőt 
vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt, valamint az EBFH-t.
(3) A  másik tagállamban a  biztosítási értékesítésre vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok 
– ide értve a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos további követelményeket is – betartása érdekében 
a másik tagállam illetékes hatósága jogosult a Magyarországon székhellyel rendelkező biztosításközvetítőnek vagy 
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személynek a  másik tagállamban lévő fióktelepét ellenőrizni, 
valamint ezen rendelkezések megsértése esetén a megfelelő intézkedéseket alkalmazni.”

205. § (1) A Bit. 431. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  biztosításközvetítő kötelezettségének teljesítése, az  ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint annak 
érdekében, hogy a  biztosításközvetítői tevékenység e  törvénynek, valamint az  ezen tevékenységekre vonatkozó más 
jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő intézkedéseket hozhatja:)
„j) megtilthatja az alkusz biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományának átruházását.”

 (2) A Bit. 431. § (1) bekezdése a következő k)–o) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  biztosításközvetítő kötelezettségének teljesítése, az  ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint annak 
érdekében, hogy a  biztosításközvetítői tevékenység e  törvénynek, valamint az  ezen tevékenységekre vonatkozó más 
jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő intézkedéseket hozhatja:)
„k) elrendelheti a  jogsértő állapot megszüntetését vagy megtilthatja a  jogszabályba ütköző magatartás további 
folytatását,
l) a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó üzletviteli jogszabályi követelmények megsértése 
esetén a biztosításközvetítő vállalkozás ügyvezető tisztségviselőjét határozott időre eltilthatja e feladatköre ellátásától,
m) felfüggesztheti vagy megtilthatja egyes biztosítási termékek vagy az  összes biztosítási termék közvetítő általi 
értékesítését,
n) kötelezheti az  alkuszt vagy a  többes ügynököt, hogy az  általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyt [ide értve a 368. § (1) bekezdés szerinti személyt is] törölje a belső nyilvántartásából,
o) megtagadhatja a 407. § szerinti nyilvántartásba vételt, amennyiben a 412. § szerinti nyilvántartásokban feltüntetett 
szoros kapcsolat olyan harmadik ország természetes személyével vagy gazdálkodó szervezetével áll fenn, amelynek 
jogszabályai megakadályozzák a Felügyeletet felügyeleti jogköreinek tényleges gyakorlásában.”

 (3) A Bit. 431. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Felügyelet a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy kötelezettségének teljesítése, 
az  ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint annak érdekében, hogy a  kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység 
e  törvénynek, valamint az  ezen tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a  Felügyelet határozatainak 
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megfeleljen, a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy vonatkozásában az (1) bekezdés a), b), c), 
d), k, m), n) és o) pontja szerinti intézkedéseket hozhatja.”

 (4) A Bit. 431. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 293/A. §-ban foglaltak – a biztosítási értékesítésére vonatkozó jogszabályi követelmények megsértése miatt 
hozott – e §-ban meghatározott intézkedések alkalmazása esetén is irányadóak.”

206. §  A Bit. 433. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet dönthet a biztosításközvetítő a biztosításközvetítő nyilvántartásban szereplő státusza inaktív szerepeltetéséről, 
ha)
„d) megállapítja, hogy a  természetes személy biztosításközvetítő tevékenysége súlyosan vagy ismételten 
jogszabálysértő.”

207. §  A Bit. a következő 442/A. §-sal egészül ki:
„442/A.  § A  Felügyelet a  2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan előírhatja valamely biztosító vagy 
viszontbiztosító számára, hogy a 102. § (1) bekezdése szerinti határértékeket kizárólag a standard formulával számított 
szavatolótőke-szükségletére vetítve alkalmazza.”

208. §  A Bit. 195. alcíme a következő 452/G. és 452/H. §-sal egészül ki:
„452/G. § A 393. § (2) bekezdése és a 406. § (2) bekezdése – az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú 
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel megállapított  – rendelkezései 
szerinti jelentéstételi kötelezettségeknek a  többes ügynököknek és alkuszoknak első alkalommal a  2018-as évre 
vonatkozóan kell eleget tenniük.
452/H.  § (1) Az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított 138. § (9) bekezdését és 147/A. §-t az egyes törvények 
biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 
hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 147/A. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi lehetőségről a hitelintézet ellenőrző befolyása alatt működő 
biztosító az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról 
szóló 2017. évi CXLV. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelét legkésőbb harminc nappal 
a  Hpt. 164/B.  § szerinti adattovábbítást megelőzően írásban értesíti. A  fennálló szerződéssel rendelkező ügyfelek 
tájékoztatását követően az  általa működtetett honlapon a  figyelem felkeltésére alkalmas módon erre vonatkozó 
tájékoztatást tesz közzé. A Hpt. 164/B. § szerinti adatátadás a honlapon történő közzétételtől számított harmincadik 
nap után kezdődhet meg.”

209. §  A Bit. 195. alcíme a következő 452/I–452/L. §-sal egészül ki:
„452/I. § (1) A 2018. február 22-én felügyeleti nyilvántartásban szereplő biztosításközvetítőknek és viszontbiztosítás-
közvetítőknek az  e  törvénynek – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított – 376. § (2) bekezdésében foglalt, 2018-as 
évre vonatkozó kötelezettségüknek legkésőbb 2019. február 23-áig kell megfelelniük.
(2) A  134/A.  § – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel megállapított – rendelkezéseinek a  biztosítók és viszontbiztosítók 
azon közreműködőinek, valamint azon értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének, aki 2018. február 22-én 
a biztosítóval vagy a viszontbiztosítóval jogviszonyban áll, első alkalommal 2018. december 31-ig kell megfelelnie, 
ide nem értve a 134/A. § (6) bekezdése szerinti esetet.
(3) A  376.  § – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított – rendelkezéseinek a biztosításközvetítői tevékenységet 
végző személy azon értékesítési tevékenységért felelős vezetőinek, akik 2018. február 22-én a  biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személlyel jogviszonyban állnak, első alkalommal 2018. december 31-ig kell megfelelniük, ide 
nem értve a 376. § (5) bekezdése szerinti esetet.
(4) A  376.  § – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel megállapított – rendelkezéseinek a  kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy azon értékesítési tevékenységért felelős vezetőinek, akik 2018. február 22-én a kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző személlyel jogviszonyban állnak, első alkalommal 2018. december 31-ig kell 
megfelelniük, ide nem értve a 376. § (5) bekezdése szerinti esetet.
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452/J. § (1) A 131/A. § (2) bekezdésének – az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel megállapított – a  biztosítási termékek előzetes belső 
jóváhagyására vonatkozó rendelkezései a  2018. február 23-át követően először értékesített biztosítási termékekre 
alkalmazandóak.
(2) A 131/A. § (3) bekezdésének – az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított – a biztosítási termékek felülvizsgálatára 
vonatkozó rendelkezései a  2018. február 23-án már értékesített biztosítási termékekre vonatkoznak, azzal, hogy 
e termékek vonatkozásában 2019. február 23-ig kell a célpiacot, annak igényeit és lehetséges kockázatait azonosítani, 
valamint az  értékesítési stratégiát meghatározni, majd ezt követően kell a  rendszeres, de legalább évenkénti 
felülvizsgálatot elvégezni.
(3) A 131/A. § (4) és (5) bekezdésének – az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított – az információk rendelkezésre bocsátására 
és beszerzésére vonatkozó kötelezettséget előíró rendelkezései az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
alkalmazandóak.
452/K.  § (1) A  370.  § (1)  bekezdés d)  pontja – 2018. február 22-én hatályos – rendelkezései hatálya alá tartozó 
természetes személyeknek a  370.  § (2)  bekezdése – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú 
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvénnyel megállapított – rendelkezéseinek 
legkésőbb 2019. február 23-áig kell megfelelniük.
(2) Nem minősül biztosításközvetítői, kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységnek az e törvény 2018. február 22-én 
hatályos 4.  § (1)  bekezdés 34.  pont b)  alpontja szerinti személynek az  általa 2018. február 22. napjáig közvetített 
biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében – biztosítóval közvetlenül vagy közvetve fennálló 
jogviszony alapján, annak fennállásáig – történő közreműködése, így különösen az érintett szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatási, változás bejelentési és egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése, a  biztosítónak járó pénzösszegek 
továbbításában és a kárigények kezelésében történő közreműködés.
(3) A (2) bekezdés szerinti személy a (2) bekezdés szerinti tevékenységet az e törvény 2018. február 22-én hatályos 
–  4.  § (1)  bekezdés 34.  pont b)  alpontja szerinti személy és annak tevékenysége vonatkozásában alkalmazandó – 
rendelkezéseinek megfelelően végezheti.
452/L.  § A  375/B.  §, a  377.  § és a  377/A.  § – az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú 
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017.  évi CXLV.  törvénnyel megállapított – rendelkezéseit 
a  2018. december 31-én fennálló, valamint azt követően kötött jutalékfizetésre vonatkozó, valamint az  alkusz és 
a biztosító közti megállapodásokra kell alkalmazni.”

210. §  A Bit. 453. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„11. a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

211. §  A Bit. 4. melléklet B) pontja a 3. melléklet szerint módosul.

212. §  A Bit. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

213. §  A Bit.
a) 4. § (1) bekezdés 44. pontjában a „kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben 

(a továbbiakban: Gfbt.)” szövegrész helyébe a „Gfbt.-ben” szöveg,
b) 107. § (1a) bekezdésében a „jutalékot” szövegrész helyébe a „javadalmazást” szöveg,
c) 153. § (3) bekezdés b) pontjában az „az alkusszal szemben terheli, ha a biztosítási szerződés megkötése során 

alkusz” szövegrész helyébe az „nem terheli, ha a  biztosítási szerződés megkötésében biztosításközvetítő” 
szöveg,

d) 183.  § (1)  bekezdésében a  „köteles kielégíteni.” szövegrész helyébe a  „köteles kielégíteni, ide nem értve 
a 185/A. §-ban foglalt esetet.” szöveg,

e) 191.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „183–184.  §-ban” szövegrész helyébe a  „183–184.  §-ban, valamint 
a 185/A. §-ban” szöveg,

f ) 287. § (1) bekezdésében a „jutalékok” szövegrész helyébe a „javadalmazások” szöveg,
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g) Harmadik könyv címében, Nyolcadik rész címében, XXVI. fejezet címében, Kilencedik rész címében, XXX. fejezet 
címében és XXXII. fejezet címében a  „biztosításközvetítők” szövegrész helyébe a  „biztosításközvetítők és 
a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek” szöveg,

h) 167. alcím címében a  „biztosításközvetítői” szövegrész helyébe a  „biztosításközvetítői és a  kiegészítő 
biztosításközvetítői” szöveg,

i) 369.  § (2)  bekezdésében a „Biztosításközvetítői tevékenységet” szövegrész helyébe a  „Biztosításközvetítői 
tevékenységet biztosító vagy biztosításközvetítő részére” szöveg,

j) 369. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,
k) 170. alcím címében és 172. alcím címében a „biztosításközvetítő” szövegrész helyébe a „biztosításközvetítő és 

a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy” szöveg,
l) 171. alcím címében és XXXIII. fejezet címében a  „biztosításközvetítőkkel” szövegrész helyébe 

a „biztosításközvetítőkkel és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyekkel” szöveg,
m) 398. § (4) bekezdésében az „e) pont eb) alpontjában” szövegrész helyébe az „a) pont ab) alpontjában” szöveg
lép.

214. §  A Bit.
a) 79. §-ában a „kontrollrendszer” szövegrész helyébe az „ellenőrzési rendszer” szöveg,
b) 94. § (2) bekezdésében az „ellenőrzési rendszer” szövegrész helyébe a „belső ellenőrzési rendszer” szöveg,
c) 116. § (3) bekezdésében a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel” szöveg,
d) 244. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában a „belső audit,” szövegrész helyébe a „belső ellenőrzési feladatkör 

és” szöveg,
e) 286.  §-ában a „Felügyelet tájékoztatja a  biztosítót” szövegrész helyébe a „Felügyelet tájékoztatja a  biztosító 

székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságát” szöveg,
f ) 291. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában, 129. alcímében, 317. § (1)–(4) bekezdésében, 319. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, továbbá 319. § (2) és (3) bekezdésében a „szanálási” szövegrészek helyébe a „feltőkésítési” 
szöveg,

g) 299. §-ában a „Civil tv. 11. § (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 71/G. § (2) bekezdésében” szöveg,

h) 393.  § (2)  bekezdésében és 406.  § (2)  bekezdésében az „éves jelentést a  tárgyévet követő év május 31-ig” 
szövegrész helyébe a „féléves jelentést a  tárgyfélévet követő félév 60. napjáig, az éves jelentést a  tárgyévet 
követő év május 31-ig” szöveg,

i) 439. § c) pontjában a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés” szöveg
lép.

215. §  Hatályát veszti a Bit.
a) 153. § (4) bekezdése,
b) 439. § g) pontja.

13. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 
módosítása

216. §  Nem lép hatályba a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 48. §-a és 
49. § (5) bekezdése.

14. Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez 
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény 
módosítása

217. §  Nem lép hatályba az  európai uniós és a  nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez 
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény 26. alcíme.
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15. Záró rendelkezések

218. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 22–26. §, 28. §, 76. §, 79. § (3) bekezdése, 81. §, 82. § (1) bekezdése, 84. § (2), (5) és (6) bekezdése, 87. § q) pontja, 88. § 

c) pontja, 124. §, 142. § (2) bekezdése, 169. §, 194. §, 202. §, 205. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2–5. §, a 8–10. §, 13. §, 18. § és a 21. § 2018. január 3-án lép hatályba.
 (4) A 11. § (1) bekezdése, 12. §, 17. §, 20. §, 31–63. §, 65–67. §, 77. § (1) és (3) bekezdése, 84. § (3) és (8) bekezdése, 86. §, 

89–110.  §, 114–116.  §, 118.  §, 119.  §, 121.  §, 122.  §, 125.  §, 131.  §, 133.  § és a  2.  melléklet 2018. január 13-án lép 
hatályba.

 (5) A 77. § (2) és (4) bekezdése, 79. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 80. §, 82. § (2) bekezdése, 84. § (1) és (7) bekezdése, 
85.  §, 87.  § p)  pontja, 140.  §, 141.  §, 142.  § (1) és (3)–(8)  bekezdése, 145–147.  §, 150–152.  §, 155.  §, 156.  §, 157.  § 
(1)  bekezdése, 158–163.  §, 165–168.  §, 171–181.  §, 183–193.  §, 195–197.  §, 200.  §, 201.  §, 203.  §, 204.  §, 205.  §  
(2)–(4) bekezdése, 206. §, 209. §, 210. §, 212. §, 213. §, 215. § és a 4. melléklet 2018. február 23-án lép hatályba.

 (6) A 27. §, 30. § és a 182. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
 (7) A 78. § és 87. § b) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

219. §  Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. 

november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 

2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az  1060/2009/EK, 
az  1094/2010/EU és az  1095/2010/EU rendeletnek az  európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

c) a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
d) a  belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a  2002/65/EK, a  2009/110/EK és a  2013/36/EU irányelv és 

a  1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a  2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

e) a  pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a  befektetési alapok 
teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá 
az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 57. cikk,

f ) a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a  tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i  
2011/85/EU tanácsi irányelv.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez

A Tpt. 23. számú melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:
(E törvény és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában nemzetközi pénzügyi 
intézménynek minősül:)
„20. az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank.”

2. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez

 1. A Hpt. 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank”

 2. A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő l) alponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„l) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/
EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 
2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

3. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez

 1. A Bit. 4. melléklet B) pontja a következő 4. alponttal egészül ki:
(Az életbiztosítási termékismertető minimális tartalma:)
„4. A  határozott idejű kockázati életbiztosítások kivételével, amennyiben a  biztosító az  életbiztosítási 
termékismertetőben számokat közöl a  biztosítási szerződésben rögzített kifizetéseken túli esetleges kifizetések 
összegéről, akkor olyan mintaszámítást kell levezetnie, amely a potenciális kifizetést három különböző kamatlábbal 
számolva tünteti fel. A  biztosítónak egyben világos és érthető módon tájékoztatnia kell a  szerződőt arról is, hogy 
a  mintaszámítás csupán fiktív feltételezésen alapuló számítási modell, amelynek alapján a  szerződő semmiféle 
szerződéses igényt nem támaszthat.”

4. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez
„7. melléklet a 2014. évi LXXXVIII. törvényhez

Az általános szakmai továbbképzés ismeretanyagának minimumkövetelményei

 I. Az 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágazatok szerinti biztosítási kockázatok:
a) a  kínált biztosítások, ezen belül – amennyiben ezek a  biztosítások ezeket lefedik – a  kiegészítő kockázatok 

feltételeinek minimálisan szükséges ismerete;
b) a biztosítási termékek értékesítését szabályozó alkalmazandó jogszabályok, így például a  fogyasztóvédelmi 

jog, a  vonatkozó adóügyi jogszabályok és a  vonatkozó szociális és munkaügyi jogszabályok minimálisan 
szükséges ismerete;

c) a kárigények kezelésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
d) a panaszok kezelésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
e) az ügyfelek igényeinek felmérésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
f ) a biztosítási piac minimálisan szükséges ismerete;
g) az üzleti etikai normák minimálisan szükséges ismerete; és
h) minimálisan szükséges pénzügyi szakértelem.
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 II. Biztosítási alapú befektetési termékek:
a) a biztosítási alapú befektetési termékek minimálisan szükséges ismerete, beleértve azok feltételeit és nettó 

biztosítási díjait, valamint adott esetben a garantált és nem garantált szolgáltatásokat;
b) a szerződők rendelkezésére álló különböző befektetési lehetőségek előnyeinek és hátrányainak minimálisan 

szükséges ismerete;
c) a szerződők által viselt pénzügyi kockázatok minimálisan szükséges ismerete;
d) az  életbiztosítási kockázatokra fedezetet nyújtó biztosítások és egyéb megtakarítási termékek minimálisan 

szükséges ismerete;
e) a  nyugdíjrendszer felépítésével és az  általa garantált szolgáltatásokkal kapcsolatos minimálisan szükséges 

ismeretek;
f ) a biztosítási termékek értékesítését szabályozó alkalmazandó jogszabályok, például a fogyasztóvédelmi jog és 

a vonatkozó adóügyi jogszabályok minimálisan szükséges ismerete;
g) a biztosítási piaccal és a megtakarítási termékek piacával kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
h) a panaszok kezelésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
i) az ügyfelek igényeinek felmérésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
j) az összeférhetetlenségek kezelése;
k) az üzleti etikai normák minimálisan szükséges ismerete; és
l) minimálisan szükséges pénzügyi szakértelem.

 III. A 2. melléklet szerinti életbiztosítási ágazatok szerinti biztosítási kockázatok:
a) a  biztosítások, ezen belül feltételeik, a  garantált szolgáltatások és adott esetben a  kiegészítő kockázatok 

minimálisan szükséges ismerete;
b) Magyarország nyugdíjrendszerének felépítésével és az  általa garantált szolgáltatásokkal kapcsolatos 

minimálisan szükséges ismeretek;
c) a biztosítási szerződésekre alkalmazandó jogszabályok, a fogyasztóvédelmi jog, az adatvédelmi jogszabályok, 

a  pénzmosás elleni jogszabályok, továbbá adott esetben a  vonatkozó adóügyi jogszabályok, valamint 
a vonatkozó szociális és munkaügyi jogszabályok ismerete;

d) a biztosítási piac és egyéb vonatkozó pénzügyi szolgáltatási piacok minimálisan szükséges ismerete;
e) a panaszok kezelésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
f ) a fogyasztó igényeinek felmérésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
g) az összeférhetetlenségek kezelése;
h) az üzleti etikai normák minimálisan szükséges ismerete; és
i) minimálisan szükséges pénzügyi szakértelem.”
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HIRDETMÉNYEK

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

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

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

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentése:

2427151–2427200 Tuza Ervin

sorszámú átvételi elismervénytömb használata 2017. 
augusztus 8-tól érvénytelen.

*

Fülöp Zoltán (5836 Dombegyház, Külterület 0173/6. hrsz.) 
bejelentése: számlatömb elveszett, 

a DQ3SA 2790134–DQ3SA 2790150 

sorszámú fel nem használt számlák használata 2017. 
november 13-tól érvénytelen.

*

A Laksza-Pamacs Kft. (4621 Fényeslitke, Rákóczi utca 52.) 
bejelentése:

MD5SA 3733301–MD5SA 3733350

MD5SA 3733351– MD5SA 3733400

sorszámú számlatömböket eltulajdonították, használatuk 
2017. november 6-tól érvénytelen.
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II. GAZDASÁGII. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK 2017. évi  
CXXVI. törvény

A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról  ........................ 1528

2017. évi  
CXXVIII. törvény

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigaz-
gatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról  ............................. 1538

2017. évi  
CXXIX. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilal-
máról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról  ...................................... 1542

33/2017. (X. 26.)  
NGM rendelet

A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és 
az  árukereskedő szolgáltatók részére a  pénzmosás és a  terro-
rizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló  2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai 
Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi 
LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működ-
tetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól  .............. 1570

331/2017. (XI. 9.)  
Korm. rendelete

A korai fázisú vállalkozások és a  korai fázisú vállalkozásokat 
támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának 
részletes szabályairól ..................................................................................... 1578

A NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTER KÖZLEMÉNYE

Kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzété-
teléről  .................................................................................................................. 1582
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2017. évi CXXVI. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról*

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. § (1) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) gazdálkodó szervezet:
aa) a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, 
szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai 
szövetkezet, vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés – ideértve az  európai gazdasági egyesülést is –, 
európai területi társulás, egyesület, alapítvány, valamint
ab) mindazon egyéb jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a  személyes joga alapján gazdasági 
társaság vagy más, gazdasági tevékenységet folytató szervezet, amelynek a  fő érdekeltségeinek központja  
– a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) alapján – az  Európai Unió területén található, és az  ellene indítható 
fizetésképtelenségi eljárás a 2015/848 EU rendelet hatálya alá esik;”

 (2) A Cstv. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) gazdálkodó szervezet vagyona: amit a  gazdálkodó szervezetre vonatkozó számviteli jogszabály befektetett 
eszköznek vagy forgóeszköznek minősít;”

 (3) A Cstv. 3. § (1) bekezdése a következő m)–u) pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„m) fizetésképtelenségi szakértő:
ma) a vagyonfelügyelő,
mb) a felszámoló (ideértve az ideiglenes vagyonfelügyelői, illetve a rendkívüli vagyonfelügyelői jogkörrel kirendelt 
felszámolót is), valamint
mc) a  2015/848 EU rendelet 2.  cikk 5.  pontjában és B mellékletében felsorolt olyan külföldi fizetésképtelenségi 
szakértő, aki ezt a megbízatását a külföldi bíróság vagy más – a másik tagállam joga szerint feljogosított személy – 
által történő kijelölés hiteles másolatával és annak szakfordító által elkészített magyar nyelvű fordításával igazolja;
n) fizetésképtelenségi főeljárás: a 2015/848 EU rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti fizetésképtelenségi eljárás;
o) fő érdekeltségek központja: az  adós gazdálkodó szervezetre a  2015/848 EU rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott fogalom;
p) külföldi bíróság: a 2015/848 EU rendelet 2. cikk 6. pontjában felsorolt igazságügyi feladatokkal felruházott szerv;
q) külföldi hitelező: a 2015/848 EU rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott személy vagy szervezet;
r) magyarországi helyi hitelező: a 2015/848 EU rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott olyan hitelező, akinek 
a követelése a másik EU tagállamban fő érdekeltségek központjával rendelkező gazdálkodó szervezet magyarországi 
telephelyének működéséből vagy azzal összefüggésben keletkezett, és a  hitelező fő érdekeltségeinek központja 
Magyarországon van;
s) magyarországi telephely: a  2015/848 EU rendelet 2.  cikk 10.  pontjában meghatározott magyarországi működési 
hely, azzal, hogy a  működési hely megállapításához szükséges körülményeket az  adózás rendjéről szóló törvény, 
a  társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, illetve az adózási 
tárgyú nemzetközi egyezmények szerinti telephelyként történő minősítés is megalapozhatja;
t) területi fizetésképtelenségi eljárás:
ta) a 2015/848 EU rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti területi fizetésképtelenségi eljárás, és
tb) a 2015/848 EU rendelet 3. cikk (3) bekezdése szerinti területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárás;
u) leányvállalat: ha e  törvény másképpen nem rendelkezik, a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
74. §-a alapján létrehozott jogi személy.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) A Cstv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  csődeljárás és a  felszámolási eljárás az  adós – eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján 
bejegyzett, illetve az  (1a)  bekezdésben meghatározott – magyarországi székhelye szerint illetékes törvényszék  
(a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó nemperes eljárás. A más bíróságoknál 
benyújtott csődeljárások iránti kérelmeket – kivéve, ha arra a  bíróságnak területi fizetésképtelenségi eljárásként 
a  6/H.  § szerint hatásköre és illetékessége van – a  bíróság hivatalból elutasítja, a  már megindult eljárásokat 
megszünteti, a felszámolási eljárás iránti kérelmeket pedig – ideértve az ilyen eljárást a 2015/848 EU rendelet 3. cikk 
(3) vagy (4) bekezdése alapján kezdeményező területi fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmeket is – haladéktalanul 
az e törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.”

 (2) A Cstv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  csődeljárás és a  felszámolási eljárás az  adós – eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján 
bejegyzett, illetve az  (1a)  bekezdésben meghatározott – magyarországi székhelye szerint illetékes törvényszék  
(a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó nemperes eljárás. A más bíróságoknál 
benyújtott csődeljárások iránti kérelmeket – kivéve, ha arra a  bíróságnak területi fizetésképtelenségi eljárásként 
a  6/H.  § szerint hatásköre és illetékessége van – a  bíróság visszautasítja, a  már megindult eljárásokat hivatalból 
megszünteti, a felszámolási eljárás iránti kérelmeket pedig – ideértve az ilyen eljárást a 2015/848 EU rendelet 3. cikk 
(3) vagy (4) bekezdése alapján kezdeményező területi fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmeket is – haladéktalanul 
az e törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.”

 (3) A Cstv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2015/848 EU rendelet hatálya alá tartozó, nem Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet ellen 
kezdeményezett fizetésképtelenségi főeljárás megindítására és lefolytatására a  Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel.”

 (4) A Cstv. 6. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, a rendkívüli vagyonfelügyelő, a felszámoló, valamint
a) az adós (az adós vezető tisztségviselője), illetve
b) a hitelező
közötti kapcsolattartás során a  jognyilatkozatok megtétele írásban történik, az  alakiság megsértésével tett 
jognyilatkozat hatálytalan.
(9) Ha az iratot a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, a rendkívüli vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló 
postai úton küldi meg a hitelezőknek vagy az adós vezető tisztségviselőjének, azt a hivatalos iratok kézbesítésére 
vonatkozó általános szabályok szerint kell kézbesíteni.”

 (5) A Cstv. 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Pp. 27. alcíme szerinti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet az e törvény 33/A. §-a szerinti perekben nem lehet 
benyújtani.”

3. §  A Cstv. I. Fejezete a 6/A. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„A 2015/848 EU rendelet hatálya alá tartozó határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokra 
vonatkozó sajátos rendelkezések”

4. §  A Cstv. 6/B–6/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/B.  § (1) A  2015/848 EU rendelet alapján az  Európai Unió más tagállamában megindított fizetésképtelenségi 
főeljárás során kijelölt külföldi fizetésképtelenségi szakértő, illetve a  fizetésképtelenségi eljárásban a  vagyona 
feletti rendelkezési jogát megőrző adós kérheti, hogy a  magyar bíróság rendelje el a  külföldi fizetésképtelenségi 
főeljárást megindító határozat, illetve a külföldi fizetésképtelenségi szakértőt kijelölő határozat lényeges tartalmának 
közzétételét.
(2) A határozat lényeges tartalmához tartozik különösen:
a) az eljárást megindító külföldi bíróság megjelölése és címe,
b) az adós neve és székhelye, valamint az adós fő érdekeltségeinek központja, ha a külföldi bíróság megállapította, 
hogy ez nem esik egybe a székhellyel,
c) annak megjelölése, hogy az eljárás fizetésképtelenségi főeljárás vagy területi fizetésképtelenségi eljárás, ezeken 
belül reorganizációs vagy felszámolási típusú eljárás,
d) a külföldi fizetésképtelenségi szakértő neve és elérhetősége,
e) a hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló határidők,
f ) a határidők tekintetében megállapított jogkövetkezmények, és
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g) a hitelezői igények elfogadására jogosult testület vagy hatóság megjelölése, elérhetősége.
(3) A  kérelemhez az  eredeti okiraton vagy hiteles másolatán túl csatolni kell annak hiteles magyar fordítását is, 
valamint mellékelni kell a közzététel költségtérítése megfizetésének igazolását.
(4) Ha az  adós ellen a  2015/848 EU rendelet alapján az  Európai Unió más tagállamában fizetésképtelenségi 
főeljárás indult, és Magyarországon telephelye van, a  főeljárásban kijelölt külföldi fizetésképtelenségi szakértő, 
illetve a fizetésképtelenségi eljárásban a vagyona feletti rendelkezési jogát megőrző adós köteles kérni a főeljárást 
megindító határozat, illetve a  külföldi fizetésképtelenségi szakértőt kijelölő határozat lényeges tartalmának 
magyarországi közzétételét az  (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint. A külföldi fizetésképtelenségi szakértő, illetve 
a fizetésképtelenségi eljárásban a vagyona feletti rendelkezési jogát megőrző adós felel a közzétételi kötelezettség 
késedelmével vagy elmulasztásával okozott kárért.
(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti közzététel a Cégközlönyben történik.
(6) Ha a  fizetésképtelenségi főeljárás belföldön indult, a  2015/848 EU rendelet 28.  cikke szerinti közzétételről 
csődeljárás esetén az adós, felszámolási eljárás esetén a felszámoló intézkedik. A közzétételi kötelezettség teljesítéséről 
a vagyonfelügyelőt egyidejűleg tájékoztatni kell.
6/C.  § (1) Ha az  adós ellen az  Európai Unió másik tagállamában a  magyar bíróság határozatának meghozatalát 
megelőzően a 2015/848 EU rendelet alapján fizetésképtelenségi főeljárást indítottak, és azt joghatósági kifogással 
nem támadták meg, vagy a  joghatósági kifogást a  másik tagállam bírósága jogerősen elutasította, a  magyar 
bíróság az  ugyanazon adós ellen Magyarországon megindított fizetésképtelenségi főeljárást – csődeljárást vagy 
felszámolási eljárást – a 6/H. § szerint kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez 
teszi át. A  Fővárosi Törvényszék az  áttevő bíróság által megindított fizetésképtelenségi főeljárást a  2015/848 EU 
rendelet 51.  cikke szerint területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárássá alakítja át, feltéve, hogy az  adós 
Magyarországon telephellyel rendelkezik. A Fővárosi Törvényszék a területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárássá 
történő átalakításról szóló végzést haladéktalanul megküldi a  fizetésképtelenségi főeljárást megindító tagállami 
bíróságnak és az  eljárásban kirendelt külföldi fizetésképtelenségi szakértőnek. A  végzésben rendelkezni kell arról, 
hogy a  területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárásra az  e  törvény II. vagy III. Fejezetének rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A végzésnek a területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárássá történő átalakítást kimondó rendelkezése 
ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) Ha az adósnak Magyarországon nincs telephelye, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a  Fővárosi Törvényszék az  eljárást hivatalból megszünteti, és a  jogerős végzést haladéktalanul megküldi 
a fizetésképtelenségi főeljárást megindító külföldi bíróságnak és az eljárásban kirendelt külföldi fizetésképtelenségi 
szakértőnek. Az eljárás megszüntetése nem érinti az azt megelőzően az adós által a magyar jog alkalmazásával kötött 
jogügyletek érvényességét, illetve a harmadik személyek által jóhiszeműen szerzett jogokat és azokat a folyamatban 
lévő egyéb eljárásokat, amelyeket az adós indított vagy ellene indítottak.
(3) Ha a  2015/848 EU rendelet 51.  cikke alapján a  fizetésképtelenségi főeljárás fizetésképtelenségi szakértője 
a Fővárosi Törvényszéktől a már megindított területi fizetésképtelenségi eljárás olyan átalakítását kérelmezi, amelyre 
e törvény másik fejezetének szabályait kell alkalmazni, és ennek a kérelemnek a magyar bíróság helyt ad, a végzésben 
egyidejűleg hivatalból rendelkezik azoknak a  végzéseknek a  hatályon kívül helyezéséről vagy módosításáról, 
amelyeket még nem hajtottak végre, de végrehajtásuk ellentétes lenne a  területi másodlagos fizetésképtelenségi 
eljárássá alakított eljárás szabályaival.
6/D. § (1) Ha az adós ellen a 2015/848 EU rendelet alapján az Európai Unió más tagállamában indult fizetésképtelenségi 
főeljárás, és az  adósnak Magyarországon ingatlan vagyona, egyéb, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagyona 
vagy olyan telephelye van, amelyre vonatkozóan közhiteles nyilvántartásba jog vagy tény van bejegyezve, a főeljárás 
során kijelölt külföldi fizetésképtelenségi szakértőnek, illetve a  fizetésképtelenségi főeljárásban a  vagyona feletti 
rendelkezési jogát megőrző adósnak – a szükséges adatok megadásával – kérnie kell, hogy a magyar bíróság rendelje 
el a  fizetésképtelenségi főeljárást megindító határozat tényének bejegyzését az  ingatlan-nyilvántartásba, illetve 
az egyéb közhiteles nyilvántartásba. A külföldi fizetésképtelenségi szakértő, illetve a fizetésképtelenségi eljárásban 
a vagyona feletti rendelkezési jogát megőrző adós felel az e bekezdésben foglaltak elmulasztásával okozott kárért.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemhez az  eredeti okiraton vagy hiteles másolatán túl csatolni kell annak hiteles 
magyar fordítását is.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásokba történő bejegyzéssel összefüggő illetéket, igazgatási 
szolgáltatási díjat a külföldi kérelmező köteles a bíróságnál előzetesen letétbe helyezni.
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(4) Ha a fizetésképtelenségi főeljárás belföldön indult, a 2015/848 EU rendelet 29. cikke szerinti bejegyeztetés iránt 
csődeljárás esetén az adós, felszámolási eljárás esetén pedig a felszámoló intézkedik. A bejegyeztetési kötelezettség 
teljesítéséről a vagyonfelügyelőt egyidejűleg tájékoztatni kell.”

5. §  A Cstv. I. Fejezete a következő 6/F–6/Q. §-sal egészül ki:
„6/F. § A 6/B–6/D. §-ok szerinti kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani, amely nemperes eljárásban dönt 
a kérelemről a beérkezéstől számított legfeljebb 30 napon belül, a 6/B. § szerinti kérelem esetében 8 napon belül. 
A kérelemnek helyt adó végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
6/G. § (1) A csődeljárás vagy a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelemben vagy a korábban eljáró bíróság által 
küldött értesítésben meg kell jelölni a magyar bíróság joghatóságát megalapozó körülményeket, és hivatkozni kell 
arra, hogy az eljárást fizetésképtelenségi főeljárásként vagy területi fizetésképtelenségi eljárásként kezdeményezik. 
Az  e  törvény alapján – illetve a  2015/848 EU rendelet 6.  cikkére alapozva – a  csődeljáráshoz vagy felszámolási 
eljáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett polgári eljárásokban a keresetlevélben kell megjelölni a magyar bíróság 
joghatóságát megalapozó körülményeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez, illetve keresetlevélhez csatolni kell azokat a dokumentumokat is, amelyekből 
a magyar bíróság joghatósága és annak jogalapja megállapítható.
(3) A bíróság a csődeljárás, illetve a  felszámolási eljárás iránti kérelmet elutasítja, illetve a már megindított eljárást 
hivatalból megszünteti, ha az fizetésképtelenségi főeljárás megindítására irányul, de az adós ellen az Európai Unió más 
tagállamában fizetésképtelenségi főeljárás már megindult és folyamatban van, és a kérelmet benyújtó fél a bíróság 
tájékoztatását követően sem kéri a területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindítását.
6/H. § A Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkezik a 2015/848 EU rendelet hatálya 
alá tartozó olyan gazdálkodó szervezetek ellen területi fizetésképtelenségi eljárásként megindításra kerülő eljárások 
– területi reorganizációs típusú eljárás vagy területi felszámolási típusú eljárás – megindítására, lefolytatására, illetve 
másik típusú területi eljárássá történő átalakítására, amelyek fő érdekeltségeinek központja az Európai Unió másik 
tagállamában van.
6/I.  § (1) A  Magyarországon indult felszámolási főeljárásban a  2015/848 EU rendelet 36.  cikke szerinti, a  másik 
tagállambeli hitelezők számára kibocsátásra kerülő kötelezettségvállaló nyilatkozat érvényességéhez a  magyar 
bíróság előzetes jóváhagyása szükséges.
(2) A  felszámoló a  bírósághoz benyújtott kérelmében részletesen, pénzügyi adatokkal és dokumentumokkal 
alátámasztottan bemutatja a  kötelezettségvállalással érintett másik tagállamban fellelhető vagyontárgyak körét, 
azok értékét, a  vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó terveket, valamint a  kötelezettségvállalással a  hitelezők 
összessége érdekében képviselt célokat és a kötelezettségvállalás elmaradásával járó, valószínűsíthető hátrányokat. 
A  tájékoztatásban ismertetni kell a  kötelezettségvállalással érintett másik tagállamban ismert külföldi hitelezői 
követelések listáját, megjelölve azt is, hogy azokat e  törvény alapján milyen szabályok szerint kell kifizetni, 
a felszámolási eljárásban hová kell besorolni az e törvényben meghatározott kielégítési sorrendben.
(3) A bíróság a kérelem elbírálása előtt a felszámolót, a hitelezői választmányt, illetve a hitelezők képviselőjét, valamint 
indokolt esetben a hitelezőket is meghallgathatja, vagy határidő tűzésével írásbeli nyilatkozat tételére hívja fel őket. 
A meghallgatás, illetve az írásbeli nyilatkozat megtételére vonatkozó határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs 
helye. A bíróság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. A végzés ellen fellebbezésnek van helye, 
amelyet 15 napon belül kell elbírálni.
(4) Ha a bíróság által előzetesen jóváhagyott kötelezettségvállaló nyilatkozatot az érintett másik tagállamban nem 
hagyták jóvá a hitelezők, a felszámolónak haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell őket a belföldi fizetésképtelenségi 
főeljárásba a  2015/848 EU rendelet 45.  cikk (1)  bekezdése alapján történő bejelentkezési lehetőségről és az  ezzel 
összefüggő nyilvántartásbavételidíj-fizetési kötelezettségükről, azzal, hogy az  igénybejelentési határidő kezdete 
a kötelezettségvállaló nyilatkozatról történő szavazás napja.
(5) Ha a  bíróság által előzetesen jóváhagyott kötelezettségvállaló nyilatkozatot az  érintett másik tagállamban 
jóváhagyták a  hitelezők, a  belföldi fizetésképtelenségi főeljárásban kifogást nyújthatnak be, ha a  belföldi 
fizetésképtelenségi szakértő nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglaltakat.
6/J. § (1) A 2015/848 EU rendelet szerinti, a külföldi fizetésképtelenségi szakértő által a magyarországi helyi hitelezők 
számára tett kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell az  arra vonatkozó jognyilatkozatot is, hogy 
a kötelezettségvállalás a főeljárás szerinti tagállami jog szerinti érvényességi feltételeknek megfelel.
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(2) A külföldi fizetésképtelenségi szakértő a kötelezettségvállalással érintett belföldön fellelhető vagyontárgyakról, 
azok értékéről, valamint a  vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó tervekről írásban, magyar nyelven tájékoztatja 
a magyarországi helyi hitelezőket, továbbá nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatás teljes körű. A kötelezettségvállaló 
nyilatkozatban az ismert magyarországi helyi hitelezőket és azok követelését is fel kell sorolni. A magyarországi helyi 
hitelezők a kötelezettségvállaló nyilatkozat kiegészítését kérhetik a külföldi fizetésképtelenségi szakértőtől, ha az nem 
tartalmazza a 2015/848/ EU rendeletben vagy az e §-ban előírtakat, vagy ha az a rendelkezésükre álló információk 
szerint – a követelésükre vagy a kötelezettségvállalás alá eső vagyontárgyakra, illetve azok értékére vonatkozóan – 
hiányos vagy hibás adatokat tartalmaz.
(3) A  külföldi fizetésképtelenségi szakértő tájékoztatást ad a  magyarországi helyi hitelezők számára 
a kötelezettségvállalásának jóváhagyására vonatkozó szavazás lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókról. A szavazást 
közjegyző jelenlétében kell lefolytatni. A közjegyző az eljárásáról jegyzőkönyvi tanúsítványt állít ki, amelyhez mellékeli 
a  szavazás lebonyolításával kapcsolatos azon írásbeli tájékoztatást, amelyet a külföldi fizetésképtelenségi szakértő 
a közjegyző rendelkezésére bocsátott.
(4) A kötelezettségvállaló nyilatkozat jóváhagyását tartalmazó – a kötelezettségvállalás időpontjában ismert és nem 
vitatott – hitelezői követeléssel rendelkező magyarországi helyi hitelezők által tett nyilatkozatot magyar nyelven 
jegyzőkönyvi tanúsítványba kell foglalni. A jegyzőkönyvi tanúsítványba magyar nyelven bele kell foglalni a külföldi 
fizetésképtelenségi szakértőnek azokat a  tájékoztatást magában foglaló, valamint a  biztosítékokra vonatkozó 
nyilatkozatait is, amelyeket a kötelezettségvállalás jogi megalapozottságára és teljesítésére vonatkozóan tett.
(5) A  jegyzőkönyvi tanúsítványt – kérelmére – a külföldi fizetésképtelenségi szakértő, valamint az a magyarországi 
helyi hitelező is aláírhatja, akinek a nyilatkozatát a jegyzőkönyvi tanúsítvány tartalmazza.
(6) A  kötelezettségvállalás jóváhagyásakor a  hitelezőket osztályokba kell sorolni. A  hitelezői követelések hitelezői 
osztályba sorolására és a szavazati joguk kiszámítására és gyakorlására e törvénynek a csődegyezség megszavazására 
irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a  követelések besorolására az  adós nyilvántartásai alapján 
kerül sor, és a  külföldi fizetésképtelenségi szakértő kötelezettségvállalásának jóváhagyásához mindegyik hitelezői 
osztályban a  szavazatok többségének igenlő szavazata szükséges. A  jóváhagyott kötelezettségvállalás hatálya 
a szavazásra jogosult, de azt meg nem szavazó vagy a szavazásra szabályosan értesített, de abban részt nem vevő 
magyarországi helyi hitelezőre is kiterjed, amennyiben nem határoz meg ránézve – az  érintett hitelezői osztályra 
alkalmazandó szabályokhoz képest – hátrányosabb feltételeket. Az  adós által vitatottnak minősülő követeléseket 
a  kötelezettségvállalásnak feltételhez kötötten, és csak abban az  esetben kell figyelembe vennie, ha a  vitatott 
követelés jogosultja igazolja, hogy az adóssal szemben bírósági vagy közigazgatási úton érvényesíti az igényét, és ezt 
az eljárást megindította, illetve kezdeményezte.
(7) A  jegyzőkönyvi tanúsítvány hiteles kiadmányának másolatát a  külföldi fizetésképtelenségi szakértő megküldi 
a  fizetésképtelenségi főeljárást lefolytató tagállami bíróságnak, a  Fővárosi Törvényszéknek, valamint az  ismert 
magyarországi helyi hitelezőknek.
(8) A magyarországi helyi hitelezők a külföldi fizetésképtelenségi szakértő kötelezettségvállalásával összefüggésben 
kérhetik, hogy a bíróság a külföldi fizetésképtelenségi szakértőt pénzügyi biztosíték adására kötelezze. A kérelmet 
a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a biztosíték nyújtására melyik hitelezői 
követeléssel összefüggésben kerüljön sor. A  pénzügyi biztosíték formája a  bíróság gazdasági hivatalában letéti 
számlára befizetendő pénzösszeg.
(9) A  (8)  bekezdés szerinti pénzügyi biztosíték nyújtásával összefüggő eljárás polgári nemperes eljárás. Bizonyítás 
felvételére akkor kerülhet sor, ha a  kérelem a  benyújtott dokumentumok alapján nem bírálható el. A  pénzügyi 
biztosíték nyújtása tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye.
6/K.  § (1) Ha a  magyarországi helyi hitelezők a  2015/848 EU rendelet 38.  cikke alapján területi másodlagos 
fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek, a  6/H.  § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
szakértőt rendelhet ki azoknak a közgazdasági szakkérdéseknek a megvizsgálására, amelyek
a) a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindításának vagy felfüggesztésének megalapozottságával,
b) a fizetésképtelenségi főeljárás fizetésképtelenségi szakértője által benyújtott kérelmekkel,
c) a magyarországi helyi hitelezők érdekeinek védelme szempontjából lényeges körülmények vizsgálatával, vagy
d) a  másik típusú – reorganizációs típusú területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárás helyett felszámolási 
típusú, illetve felszámolási típusú helyett reorganizációs típusú – területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárás 
megindításának feltételeivel
kapcsolatosak.
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(2) A szakértő kirendelésével összefüggő költségeket és a szakértő díját a kérelmező előlegezi és viseli.
(3) Ha a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás reorganizációs típusú eljárás, az eljárást kezdeményező kérelemnek 
tartalmaznia kell a 8. § szerinti adatokat és mellékleteket, és a kérelemhez csatolni kell a külföldi fizetésképtelenségi 
eljárást megindító, illetve a külföldi fizetésképtelenségi szakértőt kijelölő határozatot.
(4) Ha a  területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárás felszámolási típusú eljárás, az  eljárást kezdeményező 
kérelemhez csatolni kell a külföldi fizetésképtelenségi főeljárást megindító, valamint a külföldi fizetésképtelenségi 
szakértőt kijelölő határozatot. A kérelemnek tartalmaznia kell az adósnak a kérelmezővel szemben fennálló tartozása 
jogcímét és a tartozás fennállását igazoló dokumentumokat is, kivéve, ha a területi másodlagos fizetésképtelenségi 
eljárást a  másik tagállamban indított fizetésképtelenségi főeljárás fizetésképtelenségi szakértője – ilyen szakértő 
kijelölése hiányában a vagyona feletti rendelkezési jogát megőrző adós – kéri.
(5) Ha a  számviteli jogszabályok szerint az  adósnak nem kell beszámolót készítenie, a  31.  §-ban foglaltakat azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2015/848 EU rendelet szerint Magyarországon indított területi fizetésképtelenségi 
eljárásban a  felszámoló az  adós nyilvántartásai, vagyonnyilvántartása, a  telephelynek betudható bevételekről 
és kiadásokról készített könyvviteli zárlata és adatszolgáltatása alapján, illetve a  30.  §-ban meghatározott módon 
állapítja meg a  területi fizetésképtelenségi eljárásba vonható vagyont, és erről nyitó felszámolási mérleget készít. 
A 31. §-ban foglalt egyéb kötelezettségeket ebben az esetben is teljesíteni kell.
6/L.  § A bíróság előzetes jóváhagyása szükséges a  2015/848 EU rendelet 41.  cikke szerinti együttműködési 
megállapodások megkötéséhez és módosításához, ha a  megállapodás Magyarországon indult főeljárásban vagy 
területi fizetésképtelenségi eljárásban kirendelt belföldi fizetésképtelenségi szakértő és a külföldi fizetésképtelenségi 
szakértők között jön létre. A jóváhagyás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye.
6/M.  § A belföldön megindított fizetésképtelenségi főeljárásban és területi másodlagos fizetésképtelenségi 
eljárásban a  külföldi hitelezői igények bejelentésére 2015/848 EU rendelet 55.  cikke alapján kialakított egységes 
formanyomtatvány a Cégközlöny és az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról is letölthető.
6/N. § (1) A 2015/848 EU rendelet 24. cikke szerint Magyarországon felállításra kerülő tagállami fizetésképtelenségi 
nyilvántartás a nemzeti adatvagyon körébe tartozó központi nyilvántartás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetésképtelenségi nyilvántartás a 2015/848 EU rendelet hatálya alá tartozó, 2018. június 
26-án és az azt követően Magyarországon megindított fizetésképtelenségi eljárások adatait tartalmazza.
(3) A  fizetésképtelenségi nyilvántartás – a  2015/848 EU rendelet 24.  cikkében felsorolt adatokon kívül – az  alábbi 
adatokat tartalmazza, az  eljáró bíróságok, illetve belföldi és külföldi fizetésképtelenségi szakértők elektronikus 
adatszolgáltatása alapján:
a) az adós vagyonával összefüggő megtámadási keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy 
száma,
b) az adós vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük 
miatti felelősség megállapítása iránti keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
c) ha az eljárás egyszerűsített felszámolásként került lefolytatásra, ennek ténye,
d) az adós és a vagyonfelügyelő, illetve a  felszámoló elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elektronikus levélcíme.
(4) A fizetésképtelenségi nyilvántartás az adatokat kereshető formában, a bejegyzéstől számított 15 évig őrzi meg, ezt 
követően még öt évig archivált adatként kell megőrizni, majd azt követően haladéktalanul törölni kell.
6/O.  § A bíróság a  felszámolás fizetésképtelenségi főeljárásként történő befejezéséről és az  adós jogutód nélküli 
megszüntetéséről akkor hozhatja meg a végzést, ha az adós ellen nincs folyamatban a 1346/2000/EK tanácsi rendelet 
vagy a 2015/848 EU rendelet alapján más tagállamban külföldi fizetésképtelenségi eljárás.
6/P.  § (1) A  2015/848 EU rendelet V. fejezete szerinti, a  cégcsoport tagjaival összefüggő fizetésképtelenségi 
eljárásokban a 2015/848 EU rendelet 56. és 58. cikke alapján megkötésre kerülő együttműködési megállapodások 
megkötéséhez és módosításához a belföldi fizetésképtelenségi szakértőknek előzetesen a bíróság jóváhagyását kell 
kérniük. A jóváhagyás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye.
(2) A bíróság szakértőt rendelhet ki azoknak a közgazdasági szakkérdéseknek a megvizsgálására, amelyek
a) a külföldi fizetésképtelenségi szakértőnek a 2015/848 EU rendelet 60. cikkében, valamint
b) a  belföldi fizetésképtelenségi szakértőnek a  2015/848 EU rendelet 61.  cikkében meghatározott kérelme 
elbírálásához szükségesek.
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(3) A  bíróság a  2015/848 EU rendelet 61.  cikke szerinti, a  csoportos koordinációs eljárás iránti kérelmet elutasítja, 
ha más tagállamban már kezdeményeztek ilyen eljárást. Ha pedig ez  a  tény később jut a  tudomására, az  eljárást 
hivatalból megszünteti, és a  kérelem elbírálásával összefüggő költségek megfizetésére az  eljárást kezdeményező 
fizetésképtelenségi szakértőt kötelezi.
(4) Ha a 2015/848 EU rendelet 61. cikke szerinti csoportos koordinációs eljárás belföldön indul, az eljárás megindítására 
és lefolytatására polgári nemperes eljárásként kerül sor. Az eljárás lefolytatására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel 
és illetékességgel, amely a  csoport belföldi tagjával szemben megindított csődeljárást vagy felszámolási eljárást 
lefolytatja.
(5) A csoportos koordinációs eljárás megindítását elrendelő bírósági határozat meghozatalát követően a vállalatcsoport 
belföldi tagjához kirendelt fizetésképtelenségi szakértő a 2015/848 EU rendelet 64. cikke szerinti kifogást a magyar 
bíróság tájékoztatását követően nyújthat be.
(6) A 2015/848 EU rendelet 66. cikke szerinti, a más tagállam joghatóságát megalapozó megállapodás megkötéséhez 
a magyar bíróság előzetes jóváhagyása szükséges.
6/Q. § (1) A csődeljárást, illetve a felszámolást elrendelő jogerős végzés ellen a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 
kezdő időpontjától számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet előterjeszteni arra való hivatkozással, hogy 
az eljárás elrendelésére a magyar bíróságnak nem volt joghatósága. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs 
helye.
(2) A Kúria elrendelheti a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás felfüggesztését.
(3) Ha a  Kúria elrendelte a  csődeljárás felfüggesztését, egyezségi tárgyalás megtartására nem kerülhet sor. 
A csődeljárásban elrendelt fizetési haladék hatálya a felfüggesztés időtartama alatt is fennmarad, a 11. §-ban foglaltak 
a felfüggesztés időtartama alatt is irányadók. A vagyonfelügyelő a felfüggesztés időtartama alatt ellátja a 12–14. §-ban 
felsorolt feladatokat, tevékenységével összefüggésben a  15.  § (3)  bekezdése szerint kifogás benyújtásának és 
a kifogás elbírálásának is helye van. A kifogást elbíráló végzés ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet 15 napon belül 
kell elbírálni.
(4) Ha a Kúria elrendelte a felszámolási eljárás felfüggesztését, a felszámolás elrendelésének jogi hatálya fennmarad, 
a 34–35. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell. A felszámoló a felfüggesztés időtartama alatt is ellátja az adós vagyonának 
az  adós vezetőjétől történő átvételével, a  felszámolási nyitó mérleg készítésével, valamint a  hitelezői igények 
nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat. A  felfüggesztés időtartama alatt a  felszámoló az  adós vagyonát 
nem adhatja bérbe, nem értékesítheti, ide nem értve a gyorsan romló vagy az olyan ingóságot, amelynél az értékesítés 
késedelme jelentős értékveszteséggel járna. Az értékesítésből származó bevételt a felszámoló elkülönítetten kezeli, 
azt a felszámolási költségekre sem használhatja fel.
(5) A Kúria a felülvizsgálattal megtámadott végzést 30 napon belül bírálja el.”

6. § (1) A Cstv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság az (1) bekezdést követő intézkedést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 7. § és a 8. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek. 
Ha a kérelem hiányos, azt 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra adja vissza. A bíróság az adós által kezdeményezett 
csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasítja, ha
a) a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a kérelmező 5 munkanapon belül nem egészítette ki, vagy azt ismét hiányosan 
terjesztette elő,
b) nincs meg a 8. § (1) bekezdésében említett legfőbb szerv előzetes egyetértése,
c) a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti követelés kielégítése még nem történt meg,
d) a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el,
e) az adós ellen belföldön más bíróság előtt csődeljárás van folyamatban,
f ) az adós ellen felszámolási eljárás indult, és a felszámolás elrendeléséről már végzést hoztak, vagy
g) a  csődeljárás iránti kérelmet megelőző egy éven belül az  adós már adott be ilyen kérelmet, amelyet e  bekezdés 
alapján a bíróság hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.”

 (2) A Cstv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság az (1) bekezdést követő intézkedést követően a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 7. § és a 8. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, azt 5 
munkanapos határidővel hiánypótlásra adja vissza. A bíróság az adós által kezdeményezett csődeljárás iránti kérelmet 
visszautasítja, ha
a) a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a kérelmező 5 munkanapon belül nem egészítette ki, vagy azt ismét hiányosan 
terjesztette elő,
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b) nincs meg a 8. § (1) bekezdésében említett legfőbb szerv előzetes egyetértése,
c) a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti követelés kielégítése még nem történt meg,
d) a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el,
e) az adós ellen belföldön más bíróság előtt csődeljárás van folyamatban,
f ) az adós ellen felszámolási eljárás indult, és a felszámolás elrendeléséről már végzést hoztak,vagy
g) a csődeljárás iránti kérelmet megelőző egy éven belül az adós már adott be ilyen kérelmet, amelyet e bekezdés 
alapján a bíróság visszautasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.”

 (3) A Cstv. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bíróság hivatalból megszünteti a csődeljárást, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a csődeljárás iránti 
kérelmet a (4) bekezdés b)–g) pontja szerinti okból hivatalból el kellett volna utasítani. A csődeljárás megszüntetése 
esetén a vagyonfelügyelő díját a bíróság az addig elvégzett tevékenységével, munkaterhével arányosan állapítja meg.”

 (4) A Cstv. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bíróság hivatalból megszünteti a csődeljárást, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a csődeljárás 
iránti kérelmet a (4) bekezdés b)–g) pontja szerinti okból vissza kellett volna utasítani. Az eljárást megszüntető végzés 
ellen fellebbezésnek van helye. A  csődeljárás megszüntetése esetén a  vagyonfelügyelő díját a  bíróság az  addig 
elvégzett tevékenységével, munkaterhével arányosan állapítja meg.”

7. §  A Cstv. a következő 83/S. §-sal egészül ki:
„83/S. § (1) E törvénynek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló 2017. évi CXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi CXXVI. törvény) megállapított 
rendelkezéseit a 2015/848 EU rendelet alapján megindított fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni.
(2) A  Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján kezdeményezett eljárásokban 
akkor kell e  törvénynek a  2017. évi CXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit alkalmazni, ha a  főeljárást vagy 
a főeljárást követően megindított területi másodlagos fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat a 2015/848 EU 
rendelet 3. cikkére hivatkozik.”

8. §  A Cstv. 84/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben kijelölje a  2015/848 EU rendelet 24.  cikke szerinti belföldi fizetésképtelenségi nyilvántartás 
megvalósítására és a nyilvántartás vezetésére jogosult szervet, az adatkezelői feladatokért felelős szervet, megállapítsa 
a nyilvántartásba történő adatszolgáltatás és az adatváltozás bejelentésének szabályait, a nyilvántartásból történő 
lekérdezés eljárási szabályait,
b) rendeletben kijelölje a  2015/848 EU rendelet 25.  cikke szerinti tagállami fizetésképtelenségi eljárások 
összekapcsolásának tagállami megvalósításával és működtetésével összefüggő feladatokat ellátó szervet.”

9. § (1) A Cstv. 85. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet
da) 28. cikke szerinti közzététel szabályait,
db) 54. cikke által előírt, az ismert hitelezők értesítésének kiegészítő szabályait,
dc) 41–43.  cikkében, 51.  cikk (2)  bekezdésében, 56–58.  cikkében meghatározott együttműködés, kapcsolattartás 
és tájékoztatás részletes szabályait, a  2015/848 EU rendelet (48) preambulumbekezdésében hivatkozott szakmai 
ajánlások alapján,”

 (2) A Cstv. 85. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 
– rendeletben állapítsa meg a 2015/848 EU rendelet 24. cikke szerinti belföldi fizetésképtelenségi nyilvántartásból 
történő lekérdezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat.”

10. §  A Cstv. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény
a) a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint
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b) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról szóló 2017. június 12-i (EU) 2017/1105 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

11. §  A Cstv.
a) 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „felfüggesztésnek” szövegrész helyébe a „felfüggesztésnek – ide 

nem értve a 6/Q. § szerinti esetet –” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „továbbá a 6/A. § (2) bekezdése,” szövegrész helyébe a „továbbá 

a 6/A. § (2) bekezdése, a 6/Q. §,” szöveg,
c) 6/G. § (3) bekezdésében a „felszámolási eljárás iránti kérelmet elutasítja” szövegrész helyébe a „felszámolási 

eljárás iránti kérelmet visszautasítja” szöveg,
d) 6/P.  § (3)  bekezdésében a  „csoportos koordinációs eljárás iránti kérelmet elutasítja,” szövegrész helyébe 

a „csoportos koordinációs eljárás iránti kérelmet visszautasítja,” szöveg,
e) 25. § (1) bekezdés nyitó szövegében a „hivatalból elutasítja” szövegrész helyébe a „visszautasítja” szöveg,
f ) 33/A. § (7) bekezdésében a „bíróság idézés kibocsátása nélkül akkor is elutasítja” szövegrész helyébe a „bíróság 

visszautasítja” szöveg,
g) 33/A. § (8) bekezdésében a „bíróság idézés kibocsátása nélkül nem utasította el,” szövegrész helyébe a „bíróság 

nem utasította vissza,” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Cstv.
a) 6/E. §-a,
b) 25. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 25. § (2) és (3) bekezdése,
d) 32. §-a.

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

13. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 44. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet  
(a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) III. fejezete alapján Magyarországon indított másodlagos fizetésképtelenségi 
eljárások kezdeményezésének illetéke, valamint a 2015/848 EU rendelet alapján belföldi bíróság előtt kezdeményezett 
egyéb polgári nemperes eljárások illetéke 50 000 forint.”

 (2) Az Itv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban – ideértve a 2015/848 EU rendeletben meghatározott, 
magyar bíróság előtt kezdeményezett nemperes eljárásokat is – az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés 
illetéke 30 000 forint, minden más esetben 7000 forint.”

 (3) Az Itv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban – ideértve a 2015/848 EU rendeletben meghatározott, 
magyar bíróság előtt kezdeményezett nemperes eljárásokat is – hozott végzés elleni felülvizsgálat illetéke  
30 000 forint.”

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

14. § (1) A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. 
törvény (a továbbiakban: Fkt.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti nemzetközi szerződés fennállásáról a  külpolitikáért felelős miniszter, 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti viszonosság fennállásáról a külpolitikáért felelős miniszter az igazságügyért felelős 
miniszterrel egyeztetve ad tájékoztatást.”

 (2) Az Fkt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A külföldi vállalkozás ellen külföldön kezdeményezett fizetésképtelenségi főeljárás (reorganizációs típusú 
vagy felszámolási típusú eljárás) megindítását a  fióktelepnek a  cégbíróságnál a  külföldi eljárás megindításától 
számított nyolc napon belül be kell jelentenie, és egyidejűleg a Cégközlöny honlapján közzé kell tennie a külföldi 
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fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat, valamint – ha van ilyen – a  külföldi bíróság vagy hatóság által 
kirendelt fizetésképtelenségi szakértő kijelölését tartalmazó határozat lényeges tartalmát, így különösen
a) a fizetésképtelenségi főeljárást megindító külföldi bíróság megjelölése és címe,
b) a külföldi fizetésképtelenségi szakértő neve és elérhetősége,
c) a hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló határidők,
d) a határidők tekintetében megállapított jogkövetkezmények,
e) a hitelezői igények elfogadására jogosult testület vagy hatóság megjelölése, elérhetősége.
(2) Ha a  külföldi vállalkozás olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a  személyes joga 
alapján gazdasági társaság vagy más gazdasági tevékenységet folytató szervezet, amely fő érdekeltségeinek 
központja a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) alapján az Európai Unió területén található, és az ellene indítható 
fizetésképtelenségi eljárás a  2015/848 EU rendelet hatálya alá esik, a  külföldi fizetésképtelenségi főeljárás 
közzétételével összefüggő intézkedéseket a  külföldi fizetésképtelenségi főeljárásban kijelölt fizetésképtelenségi 
szakértő, illetve ennek hiányában a fizetésképtelenségi eljárásban a vagyona felett a rendelkezési jogát megőrző adós 
teszi meg.
(3) A  külföldi vállalkozás ellen külföldön kezdeményezett fizetésképtelenségi főeljárás hatálya a  magyarországi 
fióktelepre a 2015/848 EU rendelet hatálya alá tartozó eseteken kívül akkor terjed ki, ha erre nézve Magyarország és 
a fizetésképtelenségi főeljárást megindító külföldi állam között kialakított viszonosság áll fenn.
(4) Ha a külföldi vállalkozás ellen külföldön – a személyes joga alapján indított – fizetésképtelenségi főeljárás hatálya 
a magyarországi fióktelepre nem terjed ki, a fióktelep bejegyzésének helye szerinti törvényszék a cégbíróság értesítése 
alapján hivatalból rendeli el a  fióktelep felszámolását. A  fióktelep felszámolására és a  felszámolással összefüggő 
adatok közzétételére és nyilvántartására a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Cstv.) foglaltakat kell alkalmazni, a 22. § szerinti eltérésekkel.
(5) A  magyarországi fióktelep ellen lefolytatott felszámolási eljárás befejeződése után fennmaradó vagyonnal 
a külföldi vállalkozás, illetve a külföldi fizetésképtelenségi főeljárásban eljáró – a vállalkozás vagyonával kapcsolatosan 
jognyilatkozatok tételére jogosult – felszámoló rendelkezik.”

 (3) Az Fkt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) Ha a  külföldi vállalkozás a  magyarországi fióktelep útján folytatott vállalkozási tevékenységével 
összefüggésben fizetésképtelenné válik, és az ellene indítható fizetésképtelenségi eljárás nem esik a 2015/848 EU 
rendelet hatálya alá, továbbá a  fizetésképtelenségi eljárásokra nézve a  külföldi vállalkozás székhelye szerinti 
állammal nincs viszonossági gyakorlat sem, a  hitelezők a  fióktelep felszámolását kérhetik a  fióktelep bejegyzése 
szerinti törvényszéktől. Az eljárásra a Cstv. felszámolási eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 22. § szerinti 
eltérésekkel. A  felszámolási eljárást a  bíróság megszünteti, ha a  külföldi vállalkozás vagy a  fióktelep az  eljárásban 
bejelentett hitelezői igények kielégítésére biztosítékot nyújt.
(2) A fióktelep felszámolási eljárásának befejeződése után fennmaradó vagyonnal a külföldi vállalkozás rendelkezik.”

 (4) Az Fkt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 19. § (2) bekezdésében és a 20. § (1) bekezdésben említett viszonosság fennállásáról az igazságügyért felelős 
miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztetve ad tájékoztatást.”

 (5) Az Fkt. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A.  § Ez a  törvény a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

 (6) Az Fkt.
a) 30.  § (2)  bekezdésében az „európai közösségi jogi szabályozás” szövegrész helyébe az „európai uniós jogi 

szabályozás” szöveg,
b) V. fejezetében az „Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés” szövegrész helyébe az „Európai Unió 

jogának való megfelelés” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A

a) 2. § (2) bekezdése,
b) 2. § (5) bekezdése,
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c) 6. § (2) bekezdése,
d) 6. § (4) bekezdése,
e) 11. § c)–g) pontja
2018. január 1-jén lép hatályba.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §  Ez a törvény
a) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

valamint
b) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról szóló 2017. június 12-i (EU) 2017/1105 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi CXXVIII. törvény
a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról*

1. A törvény hatálya

1. § (1) E  törvény hatálya a  polgári peres és bírósági polgári nemperes, valamint a  közigazgatási bírósági eljárásban 
érvényesülő költségmentességre és költségfeljegyzési jogra (a továbbiakban együtt: költségkedvezmény) terjed ki.

 (2) E törvény hatálya nem terjed ki a munkavállalói költségkedvezményre.

2. A tárgyi költségkedvezmény

2. § (1) A felet költségmentesség illeti meg a gondnoksági perben és törvényben megállapított egyéb bírósági eljárásokban.
 (2) A gondnoksági perben a költségmentesség az ügygondnoki díjra is kiterjed.

3. § (1) A felet – ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi 
költségmentesség – költségfeljegyzési jog illeti meg
a) a származási perben,
b) a szülői felügyelettel kapcsolatos perben,
c) a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perben, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító 

szervtől vagy más személytől való behajtása, a  tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, 
a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási 
ügyben a tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti eljárást is,

d) a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi 
illetékfeljegyzési jog illeti meg,

e) a bányakár megtérítése iránti perben, és
f ) a  személy életének, testi épségének vagy egészségének bűncselekménnyel történő megsértése miatti kár 

megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perben.
 (2) A  tárgyi költségfeljegyzési jog nem mentesít a  származás megállapításához szükséges orvosszakértői vizsgálat 

költségének előlegezése alól.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Ha a bíróság az eljárás folyamán állapítja meg, hogy a tárgyi költségkedvezmény nem áll fenn, kötelezi a felet, hogy 
– a végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül – fizesse meg a meg nem fizetett illetéket, illetve 
térítse meg az állam által előlegezett költséget, valamint figyelmezteti a felet a mulasztás következményére. A végzés 
tárgyi költségkedvezmény fenn nem állását megállapító rendelkezése ellen külön fellebbezésnek van helye.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  felet pártfogó ügyvéd képviseli, a  bíróság a  tárgyi költségkedvezmény fenn 
nem állásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a  határozat megküldésével értesíti 
a pártfogó ügyvédi képviseletet engedélyező jogi segítségnyújtó szolgálatot.

3. A személyes költségkedvezmény engedélyezésének feltételei

5. § (1) A fél részére költségmentességet kell engedélyezni, ha a fél
a) rendelkezésre álló havi nettó jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása) nem 

haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és vagyona nincs,
b) aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult – a  szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti – közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
c) közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg,
d) átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy,
e) menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá 

az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett 
nyilatkozata alapján a számára jogszabályban biztosított ellátásra és támogatásra jogosult, vagy

f ) a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
megállapították.

 (2) A  fél részére költségmentességet kell engedélyezni, ha az  (1)  bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, de 
a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett.

6. § (1) A fél részére teljes költségfeljegyzési jogot kell engedélyezni, ha a fél rendelkezésre álló havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a  tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági 
bruttó havi átlagkeresetének 30%-át, és vagyona nincs.

 (2) A fél részére teljes vagy részleges költségfeljegyzési jogot kell engedélyezni, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek nem állnak fenn, de a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy
a) az illeték és a per során felmerülő valamennyi költség várható összegének,
b) az a) pont szerinti összeg meghatározott hányadának, vagy
c) az illetéknek, illetve tételesen meghatározott költségnek
az előzetes megfizetése, illetve előlegezése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést 
jelentene.

7. §  Nem természetes személy fél részére a 6. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kizárólag az illetékre kiterjedő 
részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

8. § (1) A  rendelkezésre álló jövedelem számításánál a  havi jövedelembe be kell számítani a  féllel egy háztartásban élő 
személy jövedelmét is – kivéve, ha ellenérdekű személy a féllel fennálló jogvitában –, és ezt az összeget kell elosztani 
a féllel egy háztartásban élő személyek számával.

 (2) A rendelkezésre álló jövedelem megállapításánál a közös háztartásban élők összjövedelméből le kell vonni
a) a jogszabály alapján általuk fizetendő tartásdíj vagy járadék összegét, és
b) a  lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet (munkáltató) által folyósított hitel havi 

törlesztőrészletének az  általuk fizetett összegét, ha a  lakás a  hitel felvételekor megfelelt a  méltányolható 
lakásigénynek a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott feltételeinek.

9. §  Az 5. és 6. § alkalmazásában nem lehet a vagyon körébe tartózónak tekinteni
a) a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat,
b) a fél olyan ingatlanát, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja,
c) a mozgáskorlátozott személy gépjárművét és azt a gépjárművet, amely nélkül a fél foglalkozásának gyakorlása 

lehetetlenné válik, valamint
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d) azokat a  vagyontárgyakat, amelyek az  5. és 6.  §-ban meghatározott mértékű jövedelem megszerzéséhez 
szükségesek.

10. § (1) Azt követően, hogy a bíróság
a) költségkedvezményt engedélyezett, vagy
b) a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet elutasította
a fél részére csak akkor lehet költségkedvezményt engedélyezni, ha az engedélyezés feltételei utóbb következtek be.

 (2) Ha a  bíróság a  költségkedvezményt megvonta, a  fél részére csak akkor lehet ugyanazt vagy nagyobb mértékű 
mentességet biztosító költségkedvezményt engedélyezni, ha az engedélyezés feltételei utóbb következtek be.

11. §  A fél részére az 5–10. §-ban meghatározott feltételektől függetlenül nem lehet költségkedvezményt engedélyezni, ha
a) pereskedése rosszhiszeműnek vagy már előre teljesen eredménytelennek látszik,
b) mint engedményes vagy a  jogátruházás új jogosultja lép fel, és valószínűnek mutatkozik, hogy 

az engedményezés vagy a jogátruházás a költségkedvezménnyel történő eljárás lehetővé tételét célozta,
c) az eljárást – ideértve a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárást is – megindító kérelmét (beadványát) a bíróság 

visszautasítja,
d) az engedélyezett költségkedvezményt a bíróság azért vonta meg, mert a költségkedvezmény engedélyezésének 

a feltételei már a kérelem előterjesztésekor sem álltak fenn,
e) a költségkedvezmény szerinti valamennyi mentesség a fél számára biztosított, vagy
f ) azt törvény egyéb okból kizárja.

4. A személyes költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem és elbírálása

12. § (1) A bíróság köteles a jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatni a költségkedvezmény engedélyezésének a feltételeiről, 
a kérelem benyújtásának idejéről és módjáról, valamint a 13. § (5) bekezdésben foglaltakról.

 (2) A  fél költségkedvezmény engedélyezését az  eljárás – ideértve a  fellebbezési vagy a  felülvizsgálati eljárást is – 
megindításával egyidejűleg vagy legkésőbb a  tárgyalás berekesztéséig, ennek hiányában az  eljárást befejező 
határozat meghozataláig kérheti.

 (3) A fél egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet is 
előterjeszthet.

 (4) A kérelemben
a) fel kell tüntetni az  igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges 

költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a  kedvezmény 
mértékét, és

b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt.
 (5) A  fél jövedelmi és vagyoni viszonyait jogszabályban meghatározott módon köteles igazolni és az  igazolásokat 

a kérelmével egyidejűleg kell előterjesztenie.
 (6) Az  Európai Unió tagállamának állampolgára és az  Európai Unión kívüli államnak az  Európai Unió tagállamában 

jogszerűen tartózkodó állampolgára költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmét a határon átnyúló vonatkozású 
jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó 
költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján 
a  költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2004. 
november 9-i 2004/844/EK bizottsági határozat szerinti nyomtatványon is előterjesztheti.

13. § (1) Ha a  fél a  költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmét a  fellebbezéssel egyidejűleg terjeszti elő, 
a költségkedvezmény engedélyezése tárgyában az elsőfokú határozatot hozó bíróság, közjegyző határozata elleni 
fellebbezés esetében a fellebbezés elbírálására jogosult bíróság dönt. Egyéb esetekben az a bíróság dönt, amelynek 
az eljárásában a fél a kérelmét előterjesztette.

 (2) A költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet visszautasító határozat ellen külön fellebbezésnek van helye.
 (3) A bíróság a kérelem elbírálásakor szükséghez képest az ellenfelet is meghallgatja, illetve a feleket okiratok benyújtására 

hívja fel, továbbá figyelembe vehet bizonyítás nélkül megállapítható tényeket is.
 (4) Ha a  költségkedvezmény engedélyezésének feltételei fennállnak, a  bíróság a  fél részére a  költségkedvezményt 

engedélyezi, ellenkező esetben az engedélyezés iránti kérelmet elutasítja.
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 (5) A  bíróság nem engedélyezhet olyan költségkedvezményt, amelyre a  fél kérelme nem terjed ki. Részleges 
költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén e  korlátozás nem vonatkozik a  költségfeljegyzési jog 
mértékére, de a bíróság nem engedélyezhet nagyobb mértékű részleges költségfeljegyzési jogot annál, mint amelyre 
a kérelem kiterjed.

 (6) A költségkedvezmény engedélyezés iránti kérelem visszautasítása vagy elutasítása esetén a bíróság felhívja a felet, 
hogy – a végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül – fizesse meg a meg nem fizetett illetéket, illetve 
előlegezze a szükséges költséget, valamint figyelmezeti a felet a mulasztás következményére.

 (7) Ha a fél változatlan tartalommal ismételt kérelmet terjeszt elő, és azt a bíróság ismételten visszautasítja vagy elutasítja, 
a bíróság a felet pénzbírsággal sújtja.

 (8) Ha a kérelem kiterjed a pártfogó ügyvédi képviselet biztosítására is, a bíróság a kérelmet és a költségkedvezmény 
engedélyezése iránti kérelmet elbíráló jogerős határozatát megküldi a jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

5. A személyes költségkedvezmény felülvizsgálata és megvonása

14. § (1) A  fél a  költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló körülményeiben bekövetkezett változást köteles 
haladéktalanul bejelenteni az eljáró bíróságnak.

 (2) A bíróság a költségkedvezmény engedélyezési feltételeinek a fennállását felülvizsgálja
a) az eljárás jogerős befejezéséig – az engedélyezés időpontjához képest – kétévente,
b) a végrehajtható okirat kiállítása előtt, ha az eljárás jogerős befejezésétől számítva egy év eltelt, továbbá
c) az eljárás – ideértve a fellebbezési vagy a felülvizsgálati eljárást is – során bármikor, ha adat merül fel arra nézve, 

hogy a feltételek az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek.
 (3) A  felülvizsgálat során a  bíróság elrendelheti a  jogszabályban meghatározott igazolások ismételt benyújtását, és 

a 13. § (3) bekezdése szerint járhat el.

15. § (1) A bíróság megvonja a költségkedvezményt, ha
a) a  fél a  költségkedvezmény felülvizsgálata körében tett bírói felhívására nem nyilatkozik, vagy nem csatolja 

a felhívásban megjelölt igazolásokat, illetve okiratokat, vagy
b) a  költségkedvezmény felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy a  költségkedvezmény engedélyezésének 

a feltételei
ba) az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy
bb) utóbb megszűntek.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott esetben a  határozat hatálya visszahat az  engedélyezés 
időpontjára. A bíróság végzésében – a mulasztás következményére történő figyelmeztetéssel – felhívja a felet, hogy 
nyolc napon belül
a) fizesse meg a meg nem fizetett illetéket,
b) fizesse meg az állam által előlegezett költségeket, és
c) helyezzen letétbe perköltség-biztosítékot, ha ennek a  polgári perrendtartásról szóló törvényben foglalt 

feltételei fennállnak.
 (3) Ha a  bíróság a  költségkedvezményt az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja alapján vonja meg, egyidejűleg más 

költségkedvezményt engedélyezhet, ha annak engedélyezését a  fél korábban kérte és a  bíróság a  felülvizsgálat 
alapján megállapítja, hogy e költségkedvezmény engedélyezésének a feltételei fennállnak.

 (4) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a fél a megvonás időpontjától kezdve köteles a felmerülő illetéket 
megfizetni és a költségeket előlegezni, kivéve, ha ezek alól a (3) bekezdés alapján engedélyezett költségkedvezmény 
alapján mentesül.

 (5) Ha a  felet pártfogó ügyvéd képviseli és a  bíróság a  költségkedvezményt megvonja, erről a  határozat jogerőre 
emelkedését követő nyolc napon belül a  határozat megküldésével értesíti a  pártfogó ügyvédi képviseletet 
engedélyező jogi segítségnyújtó szolgálatot.

6. Záró rendelkezések

16. §  Felhatalmazást kap az  igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  költségkedvezmény 
engedélyezési feltételeinek igazolására vonatkozó részletes szabályokat.

17. §  Ez a törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.



1542 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám 

18. §  E törvény rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

19. §  E törvény a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében az  ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok 
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. §  Hatályát veszti a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2017. évi CXXIX. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint 
az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról*

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

1. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a  továbbiakban: 
Tpvt.) I. Részének címe helyébe a következő cím lép:
„ELSŐ RÉSZ
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK”

2. § (1) A Tpvt. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Csekély jelentőségű a megállapodás,
a) versenytársak közötti megállapodás esetén, ha a  megállapodást kötő feleknek és az  azoktól nem független 
vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacok egyikén sem haladja meg a tíz százalékot,
b) nem versenytársak közötti megállapodás esetén, ha a megállapodást kötő egyes feleknek a tőlük nem független 
vállalkozásokkal együttes piaci részesedése külön-külön az  érintett piacok egyikén sem haladja meg a  tizenöt 
százalékot.
(2a) Versenytársak közötti megállapodás az  olyan vállalkozások között létrejött megállapodás, amelyek az  érintett 
piacok bármelyikén egymásnak tényleges vagy lehetséges versenytársai.
(2b) A (2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti küszöbértéket meg nem haladó piaci részesedésnek a megállapodás 
hatályának időtartama alatt, ha pedig az egy évnél hosszabb, minden naptári évben teljesülnie kell.”

 (2) A Tpvt. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)–(3) bekezdéstől eltérően a  tilalom alá esik a megállapodás, ha annak és az érintett piacon érvényesülő 
további hasonló megállapodásoknak az  együttes hatásaként a  verseny jelentős mértékben megakadályozódik, 
korlátozódik vagy torzul.”

3. §  A Tpvt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nettó árbevétel helyett
a) biztosítóintézet esetében a bruttó biztosítási díjak értékét,
b) befektetési vállalkozás esetében a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételét,
c) árutőzsdei szolgáltató, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény vagy pénzügyi szolgáltatást 
közvetítő vállalkozás esetében az értékesítés nettó árbevételének és a pénzügyi műveletek bevételeinek összegét,
d) tőzsde esetében a tőzsdei tevékenység bevételeiből a tőzsdei kereskedők által összesen befizetett éves díjak összegét,
e) pénztárak esetében a tagdíjbevételt,

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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f ) pénzügyi intézmény esetében a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, az értékpapírokból származó bevételek 
[bevétel forgatási célú részvényekből, bevétel részesedésekből (osztalék, részesedés), bevétel kapcsolt vállalkozásban 
lévő részesedésekből (osztalék, részesedés), bevétel jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 
(osztalék, részesedés), bevétel egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (osztalék, részesedés)], a  kapott 
jutalékbevételek, a pénzügyi műveletek nettó eredménye és az egyéb bevételek üzleti tevékenységből jogcímek alá 
tartozó bevételek összegét
kell figyelembe venni.”

4. §  A Tpvt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) A  24.  §-tól eltérően nem kell bejelenteni a  biztosítóintézet, a  hitelintézet, a  pénzügyi holding társaság, 
a vegyes tevékenységű holding társaság, a befektetési vállalkozás vagy a vagyonkezelő szervezet átmeneti irányítás- 
vagy vagyonszerzését, amelynek célja a  továbbértékesítés előkészítése, és az  irányításszerző vállalkozás irányítási 
jogait nem vagy kizárólag az ehhez feltétlenül szükséges mértékben gyakorolja, ha az irányítás- vagy vagyonszerzés 
időtartama az egy évet nem haladja meg.
(2) Ha a továbbértékesítés egy éven belül mégsem valósul meg, az összefonódást – legkésőbb az egyéves átmeneti idő 
lejártától számított tizenöt napon belül – be kell jelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak. A bejelentés elmulasztása 
esetén az összefonódás a 29. § szerinti tilalomba ütközően végrehajtott összefonódásnak minősül.”

5. §  A Tpvt. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Gazdasági Versenyhivatal a 30. § alapján hozott határozatát visszavonja akkor is, ha a közigazgatási bíróság 
által el nem bírált határozat a döntés szempontjából lényeges tény elhallgatásán vagy nem a valóságnak megfelelő 
közlésén (a továbbiakban együtt: félrevezető közlés) alapult.”

6. §  A Tpvt. II. Részének címe helyébe a következő cím lép:
„MÁSODIK RÉSZ
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL”

7. §  A Tpvt. 33. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Gazdasági Versenyhivatal az  EUMSz. 101., illetve 102.  cikkének alkalmazása során az  1/2003/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott módon együttműködik az Európai Bizottsággal és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államok versenyhatóságaival – az EFTA Felügyeleti Hatóságot is ideértve – (a továbbiakban: 
tagállami versenyhatóság).
(2b) A Gazdasági Versenyhivatal külföldi versenyhatósággal feladataik ellátásának kölcsönös előmozdítása érdekében 
együttműködési megállapodást köthet.”

8. §  A Tpvt. 33/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Gazdasági Versenyhivatal a költségvetésére vonatkozó javaslatát és a költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolóját maga állítja össze, és azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetésről, illetve 
az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Gazdasági Versenyhivatal tárgyévi 
költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetők.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljes összege a  Gazdasági 
Versenyhivatal saját bevétele, amelyet a  Gazdasági Versenyhivatal a  működésével és működtetésével kapcsolatos 
kiadások fedezésére használ fel. Az  előző évi bevételeiből származó maradványt a  Gazdasági Versenyhivatal 
a következő években felhasználhatja. A maradvány felhasználásáról a Gazdasági Versenyhivatal elnöke dönt.”

9. §  A Tpvt. 42/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyakornok vagy fogalmazó besorolású vizsgáló közszolgálati jogviszonya egy év határozott időre szól, amely 
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártát megelőzően határozatlan idejű jogviszonyra módosítható.”

10. §  A Tpvt. a VIII. Fejezetét megelőzően a következő részcímmel egészül ki:
„HARMADIK RÉSZ
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁSON KÍVÜLI ELJÁRÁSAI”
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11. §  A Tpvt. 43/D. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az ágazati vizsgálatra megfelelően alkalmazni kell
a) az  53/A.  §-t, az  53/B.  §-t, az  54.  § (1)–(3)  bekezdését, az  54/A.  § (4)  bekezdését, az  55.  § (1), (3) és 
(4) bekezdését, az 55/A. §-t, az 55/B. § (1), (2) és (7) bekezdését, az 55/C. §-t, az 55/D. §-t, az 56. §-t, a 62/B. § (6) és  
(8)–(10) bekezdését, a 64. §-t, a 64/A. §-t, a 64/B. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdését, a 64/C. §-t, a 64/E. §-t, valamint a 78. § 
(2) bekezdését, továbbá
b) – ha e fejezet eltérően nem rendelkezik – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek 
(a továbbiakban: Ákr.)
ba) a jogszerűség elvére, a hatékonyság elvére, az ügyfélre vonatkozó alapelvekre, valamint a jóhiszeműség elvére és 
a bizalmi elvre,
bb) a képviselet általános szabályaira és a meghatalmazásra,
bc) a megkeresésre,
bd) – az  eljárás résztvevőinek az  eljárással összefüggő kérelmei vonatkozásában – a  kérelemre, annak tartalmára, 
előterjesztésére és elbírálására, a  hiánypótlásra, a  kérelem visszautasítására, a  kérelem nyomán indult eljárás 
megszüntetésére,
be) az igazolási kérelemre,
bf ) az eljárási cselekményről való értesítésre,
bg) az eljárási cselekmények rögzítésére,
bh) a végzésre, a döntés tartalmára és formájára, véglegességére, közlésére, kijavítására, kiegészítésére, módosítására 
vagy visszavonására,
bi) a  fellebbezésre jogosultakra, az  önálló fellebbezéssel támadható végzésekre, a  fellebbezés halasztó hatályára, 
a fellebbezés előterjesztésére, valamint
bj) a végrehajtásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy az  említett rendelkezések alkalmazásában ügyfél alatt az  ágazati vizsgálat 
tárgyát képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozást (a  továbbiakban: az  ágazatban működő 
vállalkozás), fellebbezés alatt pedig a (4) bekezdés szerinti jogorvoslatot kell érteni.
(3) Aki a  felvilágosítás adására, adat, irat szolgáltatására vonatkozó megkeresésnek nem vagy késedelmesen tesz 
eleget, valótlan adatot szolgáltat vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon felróhatóan megszegi, eljárási 
bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötvenezer forint, legmagasabb összege az eljárási 
bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka. A  teljesítésre 
meghatározott határidő túllépése esetén napi összegben meghatározott eljárási bírság szabható ki, amelynek 
legmagasabb összege az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel 
egy napra jutó összegének egy százaléka.
(4) Az ágazati vizsgálat során hozott, az Ákr. alapján önállóan fellebbezhető vagy e törvény szerint önálló jogorvoslattal 
megtámadható végzés a közlésétől számított tizenöt napon belül, közigazgatási perben támadható meg.”

12. § (1) A Tpvt. 43/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak. A bejelentéssel és 
a panasszal kapcsolatos eljárásban – ha e fejezet eltérően nem rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell
a) a  45.  §-t, az  53/A.  §-t, az  53/B.  §-t, az  54.  § (1)–(3)  bekezdését, az  55/A.  §-t, valamint az  59.  §-t, azzal, hogy 
e rendelkezések alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentőt, a panaszost, illetve a bejelentettet, valamint azt kell érteni, 
akinek a magatartására a panasz vonatkozik, továbbá
b) a  bejelentéssel kapcsolatos eljárásban a  48.  § (2)  bekezdését, az  55/B.  § (1), (2) és (7)  bekezdését, az  55/C.  §-t, 
az 55/D. §-t, az 56. §-t, a 63. § (8) bekezdés 1., 10. és 17. pontját, valamint a 64. §-t azzal, hogy a 63. § (8) bekezdés 
10. pontjának alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentőt kell érteni, illetve
c) a panasszal kapcsolatos eljárásban az 55/C. § (1) bekezdését.”

 (2) A Tpvt. 43/G. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Gazdasági Versenyhivatal a bejelentéssel és panasszal kapcsolatos eljárásai során jogszerűen megszerzett iratot, 
adatot vagy egyéb bizonyítási eszközt más bejelentéssel vagy panasszal kapcsolatos eljárásában felhasználhatja.”

13. § (1) A Tpvt. 43/H. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kérhető a bejelentéshez olyan okirat vagy más irat csatolása, amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Eüsztv.) alapján beszerezhető, valamint – 
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a  bejelentő, illetve a  bejelentett azonosításához szükséges adatok kivételével – olyan adat, amely nyilvános, vagy 
amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.”

 (2) A Tpvt. 43/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bejelentéssel kapcsolatos eljárásra – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell 
az Ákr.-nek
a) a jogszerűség elvére, a hatékonyság elvére, az ügyfélre vonatkozó alapelvekre, valamint a jóhiszeműség elvére és 
a bizalmi elvre,
b) a képviselet általános szabályaira és a meghatalmazásra,
c) a megkeresésre,
d) a  kiskorú, a  cselekvőképtelen és a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint 
a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme általános szabályaira,
e) az eljárási cselekmények rögzítésére,
f ) a döntés tartalmára és formájára, véglegességére, közlésére, kijavítására és kiegészítésére,
g) a végzéssel szembeni jogorvoslatra, valamint
h) az eljárási költség meghatározására
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ügyfél alatt a  bejelentőt és – az  a), b) és e)  pont, valamint a  kézbesítési 
meghatalmazottra vonatkozó szabályok alkalmazásában – a bejelentettet, az eljárás egyéb résztvevője alatt pedig 
a bejelentettet kell érteni.”

 (3) A Tpvt. 43/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vizsgálónak a bejelentéssel kapcsolatos eljárás során hozott, az Ákr. vagy e törvény szerint önálló jogorvoslattal 
megtámadható végzésével szembeni jogorvoslatra – a  (7)  bekezdés szerinti végzéssel szembeni jogorvoslat 
kivételével – a 82. § (1), (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.”

 (4) A Tpvt. 43/H. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (7)  bekezdés szerinti határidőt a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke indokolt esetben annak letelte előtt egy 
alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja.”

 (5) A Tpvt. 43/H. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül 
ki:
„(10) A  (7)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti végzést kizárólag a  bejelentő támadhatja meg, közigazgatási perben, 
a közlésétől számított nyolc napon belül. A közigazgatási perben a bíróság eljárására vonatkozó szabályokat azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a bíróság álláspontja szerint a (7) bekezdés a) pontja alkalmazásának van helye, 
a vizsgálót a vizsgálat harminc napon belül történő elrendelésére kötelezi. Az e bekezdés szerinti perben nincs helye 
az érdekelt perbelépésének, a természetes személy bejelentő számára a jogi képviselet nem kötelező, és a bíróság 
végzése ellen perorvoslatnak nincs helye.
(11) A  vizsgáló a  bejelentéssel kapcsolatos eljárást megszünteti, ha az  ügyben az  Európai Bizottság az  1/2003/EK 
tanácsi rendelet alapján eljárást indított. A  bejelentéssel kapcsolatos eljárás megszüntethető, ha az  ügyben más 
tagállam versenyhatósága eljárást indított. Az eljárást e bekezdés alapján megszüntető végzés ellen jogorvoslatnak 
nincs helye.
(12) Ha a  vizsgáló a  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikke szerinti végrehajtás iránti 
megkereséssel él, erre hivatkozással a bejelentés alapján indult eljárást megszüntetheti. Az eljárást e bekezdés alapján 
megszüntető végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.”

14. §  A Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül 
ki:
„(1) A  24.  § szerinti összefonódás-bejelentést a  Gazdasági Versenyhivatal által a  honlapján közzétett formátumú, 
megfelelően kitöltött összefonódás-bejelentési űrlapon kell benyújtani. Az  összefonódás-bejelentésnek 
az elintézéséhez szükséges valamennyi tényt, adatot tartalmaznia kell, és ahhoz csatolni kell az űrlapban megjelölt 
iratokat.
(1a) Nem kérhető az  összefonódás-bejelentéshez olyan okirat vagy más irat csatolása, amely az  Eüsztv. alapján 
beszerezhető, valamint – az összefonódást bejelentő és az 52. § a) pont aa) alpontjában megjelölt egyéb vállalkozások 
azonosításához szükséges adatok kivételével – olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített 
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
(1b) A nem a 28. § (1) bekezdése szerinti személytől származó vagy a 28. § (2) bekezdésében megjelölt időpontot 
megelőzően benyújtott összefonódás-bejelentéshez az  e  törvény szerinti jogkövetkezmények – a  43/M.  § szerinti 
díjfizetési kötelezettséget ide nem értve – nem fűződnek.”
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15. §  A Tpvt. 43/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárás nem része a  versenyfelügyeleti eljárásnak. 
Az összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban megfelelően alkalmazni kell
a) a 45. §-t, a 48. § (2) bekezdését, a 49–51. §-t, az 53. § (1) bekezdését, az 53/A. §-t, az 53/B. §-t, az 54. §-t, az 55/A. §-t, 
az 55/C. §-t, az 55/D. §-t, az 59. §-t, a 62/A. § (2), (5) és (6) bekezdését, a 64. §-t, továbbá
b) – az e törvényben foglalt eltérésekkel – az Ákr.-nek a képviselet általános szabályaira, a meghatalmazásra, a döntés 
közlésének általános szabályaira – nem ideértve a  döntés szóban történő közlését –, a  kézbesítésre, a  kézbesítési 
meghatalmazottra, a döntés kijavítására, kiegészítésére, valamint a hatósági bizonyítványra vonatkozó rendelkezéseit
azzal, hogy e rendelkezések alkalmazásában ügyfél alatt az 52. § a) pont aa) alpontjában megjelölt vállalkozásokat 
kell érteni.”

16. §  A Tpvt. 43/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy összefonódás-bejelentésben több összefonódást jelentenek be, az  (1)  bekezdés szerinti igazgatási 
szolgáltatási díjat összefonódásonként kell megfizetni.”

17. §  A Tpvt. III. Részének címe helyébe a következő cím lép:
„NEGYEDIK RÉSZ
A VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS”

18. §  A Tpvt. 44. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„A versenyfelügyeleti eljárás, a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre és illetékessége
44.  § (1) Versenyfelügyeleti eljárás az  e  törvény – ide nem értve a  II. Fejezetet – rendelkezései megsértésének 
megállapítására, valamint a vállalkozások összefonódásának e törvény szerinti vizsgálatára irányuló, továbbá a külön 
törvényben ekként megjelölt hatósági eljárás.
(2) A versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal folytatja le. A Gazdasági Versenyhivataltól a hatáskörébe 
tartozó ügy nem vonható el.”

19. §  A Tpvt. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.”

20. § (1) A Tpvt. a 46. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása”

 (2) A Tpvt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § (1) A versenyfelügyeleti eljárásra az e törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Ákr. rendelkezéseit 
a versenyfelügyeleti eljárásban akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kifejezetten előírja.
(2) Az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvényben foglaltakkal összhangban
a) az eljárás alapelveire,
b) a képviselet általános szabályaira és a meghatalmazásra,
c) a hatáskör vizsgálatára, a hatásköri vitára,
d) a megkeresésre,
e) a  kiskorú, a  cselekvőképtelen és a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint 
a fogyatékossággal élő személy eljárási védelmére, a támogatóra,
f ) – az  eljárás résztvevőinek az  eljárással összefüggő kérelmei vonatkozásában – a  kérelemre, annak tartalmára, 
előterjesztésére és elbírálására, a  hiánypótlásra, a  kérelem visszautasítására, a  kérelem nyomán indult eljárás 
megszüntetésére és felfüggesztésére,
g) az eljárási cselekményről való értesítésre,
h) az eljárási cselekmények rögzítésére, valamint
i) a határozatra és végzésre, a döntés véglegességére, kijavítására és kiegészítésére
vonatkozóan.
(3) Az Ákr. rendelkezéseinek alkalmazásakor
a) elsőfokú döntés alatt a  vizsgálónak a  versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzését, illetve az  eljáró 
versenytanácsnak a b) pont hatálya alá nem tartozó döntését,
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b) másodfokú döntés alatt az eljáró versenytanácsnak a vizsgáló végzésével szembeni fellebbezési eljárásban hozott 
végzését
kell érteni.”

21. §  A Tpvt. 49. §-a és 50. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„49. § (1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
(2) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy,
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti,
b) aki az ügyben tanúvallomást tett, vagy tanúként való meghallgatását elrendelték,
c) aki az ügyben szakértőként járt el, vagy szakértőként való meghallgatását elrendelték,
d) aki az ügyben hatósági tanúként járt el, szemletárgy birtokosa vagy támogató.
(3) Az ügy elintézésében nem vehet részt
a) az ügy elintézéséből a (2) bekezdés alapján kizárt személy képviselője, valamint
b) az  ügy elintézéséből a  (2)  bekezdés alapján kizárt személy vagy az  a)  pontban írt képviselőnek a  Ptk. szerinti 
hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) vagy volt házastársa.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltakon túl a  vizsgálói végzéssel szembeni fellebbezési eljárásban nem vehet részt 
az, aki a  megfellebbezett végzés meghozatalában részt vett, továbbá az  ilyen személy hozzátartozója vagy volt 
házastársa.
50. § (1) A vizsgáló a Gazdasági Versenyhivatal elnökének, az eljáró versenytanács tagja a Versenytanács elnökének 
a  kizárási ok észlelését követően haladéktalanul bejelenti, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A  vizsgáló, illetve 
az  eljáró versenytanács tagja a  bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi 
felelősséggel tartozik.
(2) A kizárási okot az ügyfél is bejelentheti, a versenytanács eljárása során azonban az ügyfél a kizárási okot csak akkor 
érvényesítheti, ha nyomban valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről akkor szerzett tudomást.”

22. §  A Tpvt. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kizárás kérdésében a  vizsgáló esetében a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, az  eljáró versenytanács tagja 
esetében a Versenytanács elnöke dönt a  kizárási ok bejelentését követő naptól számított tizenöt napon belül, és 
szükség esetén kijelöli az új vizsgálót, illetve az eljáró versenytanács új tagját, továbbá dönt arról is, hogy meg kell-e 
ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt vizsgáló, illetve versenytanácstag járt el. Ha a kizárási 
okot az ügyfél jelentette be, a kizárásról végzésben kell dönteni, és azt az ügyféllel is közölni kell.”

23. §  A Tpvt. 52. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A versenyfelügyeleti eljárásban ügyfél)
„b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eljárásban az, akivel szemben a vizsgáló az eljárást a 67. § szerint megindította, 
továbbá az, akit a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács az eljárásba ügyfélként bevont.”

24. §  A Tpvt. 53. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárásban az  összefonódást bejelentő jogutódja 
legkésőbb a jogutódlástól számított harminc napon belül kérheti a jogutódlás megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó eljárásba az ügyfél jogutódja bevonható.
(3) Ha a  rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az  eljárás nem a  megfelelő vállalkozás ellen indult, 
a vizsgáló a megfelelő vállalkozást – az előző ügyfél egyidejű elbocsátásával – az eljárásba bevonhatja.”

25. § (1) A Tpvt. az 53. §-át követően a következő alcímcímmel és 53/A. §-sal egészül ki:
„A kapcsolattartás általános szabályai
53/A. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal
a) írásban,
b) az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton,
c) írásbelinek nem minősülő elektronikus úton vagy
d) személyesen
tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
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(2) A kapcsolattartás formáját a Gazdasági Versenyhivatal határozza meg. Az egyes versenyfelügyeleti eljárásokban 
alkalmazandó kapcsolattartási módokról a  Gazdasági Versenyhivatal a  honlapján közzétett tájékoztatóban 
rendelkezik.”

 (2) A Tpvt. a következő alcímcímmel és 53/B. §-sal egészül ki:
„Nyelvhasználat
53/B. § (1) A versenyfelügyeleti eljárás hivatalos nyelve a magyar.
(2) Az angol nyelven kiállított okiratot az eredeti nyelven is be lehet nyújtani; ebben az esetben a vizsgáló, illetve 
az  eljáró versenytanács hivatalból vagy a  többi ügyfél kérelmére az  okirat magyar nyelvű összefoglalójának vagy 
magyar nyelvű fordításának benyújtását rendelheti el.
(3) A tolmácsra az Ákr. tolmácsra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

26. §  A Tpvt. 54. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Adatkezelés
54. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal jogosult megismerni és kezelni az ügyfélnek és a versenyfelügyeleti eljárás egyéb 
résztvevőjének az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét, továbbá a tényállás 
tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatot.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatal – ha az  érintett adat védelmét szabályozó törvény azt nem zárja ki – jogosult 
megismerni és kezelni az eljárás eredményes lefolytatásához szükséges védett adatot.
(3) Ha a bizonyítási eszköz a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges személyes adaton, illetve az eljárás 
eredményes lefolytatásához szükséges védett adaton túli személyes, illetve védett adatot is tartalmaz, és az ilyen adat 
elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, – ha az érintett adat védelmét 
szabályozó törvény azt nem zárja ki – a Gazdasági Versenyhivatal a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes 
adat és védett adat megismerésére és kezelésére jogosult. A  tényállás tisztázásához nem elengedhetetlenül 
szükséges személyes adat, illetve az eljárás eredményes lefolytatásához nem szükséges védett adat megvizsgálására 
a Gazdasági Versenyhivatal csak addig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy az adat szükséges-e a tényállás 
tisztázásához, illetve az eljárás eredményes lefolytatásához. E vizsgálat lefolytatását követően a tényállás tisztázásához 
nem elengedhetetlenül szükséges személyes adatot, illetve az  eljárás eredményes lefolytatásához nem szükséges 
védett adatot az 55/C. § (3) bekezdésének megfelelően kell kezelni.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal az ágazati vizsgálata, panasszal, bejelentéssel, összefonódás-bejelentés elintézésével 
kapcsolatos eljárása vagy versenyfelügyeleti eljárása során jogszerűen megszerzett iratot, adatot vagy egyéb 
bizonyítási eszközt más versenyfelügyeleti eljárásában felhasználhatja.”

27. §  A Tpvt. az 54. §-át követően a következő alcímcímmel és 54/A. §-sal egészül ki:
„Adatok zárt kezelése
54/A. § (1) Erre irányuló indokolt kérelem esetén a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács elrendeli az ügyfél vagy 
az  eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha a  kérelmet 
előterjesztő valószínűsíti, hogy a  versenyfelügyeleti eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos 
következmény érheti. A végzést az érintett személlyel kell közölni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél csak a vállalkozási tevékenységére vonatkozó közhiteles nyilvántartás 
nyilvános adatain kívüli természetes személyazonosító adatai és lakcíme, a  szakértő csak az  igazságügyi szakértői 
névjegyzék nyilvános adatain kívüli természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt kezelését kérheti.
(3) A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a Gazdasági Versenyhivatal az ügy iratai között elkülönítve, 
zártan kezeli, és biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak megismerhetővé.
(4) Erre irányuló indokolt kérelem esetén a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács elrendeli az  eljárás egyéb 
résztvevőjeként, illetve adatszolgáltatásra kötelezettként megkeresett jogi személy nevének, székhelyének, valamint 
törvényes képviselője nevének zárt kezelését, ha a  kérelmet előterjesztő valószínűsíti, hogy a  versenyfelügyeleti 
eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A jogi személyt érintő zárt adatkezelésre 
a természetes személy adatainak zártan kezelésével kapcsolatos szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

28. §  A Tpvt. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ügyfélen és az  eljárás egyéb résztvevőjén kívüli harmadik személy – ideértve a  tanút a  tanúvallomásán, 
illetve szemletárgy birtokosát is a szemléről készült iraton kívüli iratok tekintetében – az iratokba az eljárást befejező 
döntés véglegessé válását követően tekinthet be, ezt megelőzően akkor, ha igazolja, hogy az  adat megismerése 
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jogszabályban biztosított joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.”

29. §  A Tpvt. 55/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés szerinti végzéssel szemben az adat jogosultja önálló jogorvoslattal élhet. Az ilyen végzés alapján 
az érintett adat megismerhetővé tételére a közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő lejártáig vagy – ha 
a  jogorvoslati jogról korábban lemondtak – az utolsóként kézhez kapott lemondás beérkezéséig, illetve a bíróság 
határozatának jogerőre emelkedéséig nem kerülhet sor.”

30. §  A Tpvt. 55/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  eljárást befejező döntés véglegessé válását követően az  eljárás során kezelt korlátozottan megismerhető 
adatokat megismerhetőségük korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az  egyéb adatoktól elkülönített 
kezelés biztosításával zárolni kell. A  zárolt adatok az  eljárás tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy 
levéltári őrizetbe adásáig tárolhatók, azok – az  54.  § (4)  bekezdése szerinti felhasználás kivételével – kizárólag 
a véglegessé vált döntés végrehajtása, a véglegessé vált döntésben foglaltak ellenőrzése, a véglegessé vált döntéssel 
összefüggő jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat céljából kezelhetők, és kizárólag az ezen adatok kezelésére vagy 
megismerésére – törvényben meghatározott módon és körben – jogosult bíróság, más szerv vagy személy részére 
tehetők megismerhetővé.”

31. §  A Tpvt. 55/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55/D. § Az iratbetekintés során az arra jogosult – az 55/B. § (3) bekezdése szerinti betekintést engedélyező végzésben 
meghatározott korlátozó rendelkezés hiányában – az  iratról vagy annak egy részéről másolatot vagy feljegyzést 
készíthet, vagy – az  iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés mértékéről és a  költségek megfizetéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 
kérelemre hitelesít.”

32. §  A Tpvt. 56. §-a és 57. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„56.  § Nem minősül a  hiánypótlásra, adat vagy irat szolgáltatására, illetve a  nyilatkozattételre előírt határidő vagy 
határnap elmulasztásának, ha a kötelezettnek a határidő lejártát vagy a határnapot megelőzően benyújtott indokolt 
kérelmére a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a határidőt meghosszabbítja, vagy a kötelezettség teljesítésére 
új határnapot ír elő. A határidő-hosszabbítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása miatt 
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
57. § (1) Az igazolási kérelemről vizsgálati szakaszban történt mulasztás esetén a vizsgáló, a versenytanács eljárása 
során történt mulasztás esetén az  eljáró versenytanács dönt. A  vizsgáló igazolási kérelmet elutasító végzése ellen 
önálló jogorvoslatnak van helye.
(2) Az igazolási kérelemre egyebekben az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

33. § (1) A Tpvt. 59. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím lép:
„A döntések közlése”

 (2) A Tpvt. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkező ügyfél az  első kapcsolatfelvétel alkalmával 
erre történő felhívás ellenére nem jelöl meg magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező képviselőt vagy 
kézbesítési meghatalmazottat, a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács – különösen ha az  eljárás indokolatlan 
elhúzásának megakadályozása miatt szükséges, és az eljárás eredményes lefolytatását nem veszélyezteti – dönthet 
úgy, hogy a  továbbiakban vele szemben hirdetményi közlésnek van helye mindaddig, amíg magyarországi 
lakcímmel vagy székhellyel rendelkező képviselőt vagy kézbesítési meghatalmazottat nem jelöl meg. Erről az első 
kapcsolatfelvétel alkalmával rövid angol nyelvű összefoglalóban tájékoztatni kell az ügyfelet.”

 (3) A Tpvt. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A döntések közlésére egyebekben az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

34. §  A Tpvt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzéssel szemben csak a  67.  § (4)  bekezdése alapján indított 
versenyfelügyeleti eljárásban van helye önálló jogorvoslatnak.”
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35. §  A Tpvt. 60/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60/A. § (1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha
a) a hatásköri vitában az érintett hatósággal való egyeztetés eredményeként vagy a közigazgatási bíróság döntése 
alapján az ügyben más hatóság került kijelölésre,
b) az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás 
folytatásától sem várható eredmény,
c) az eljárás okafogyottá vált, vagy
d) az összefonódás tekintetében nem teljesül az összefonódás-vizsgálati küszöbérték.
(2) Az  eljáró versenytanács a  versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha a  vizsgált ügylet a  23.  § szerint nem 
összefonódás, ideértve azt az esetet is, ha a 28. § (2) bekezdése szerinti esemény még nem következett be.
(3) A versenyfelügyeleti eljárást az (1) bekezdés a)–c) pontja alapján megszüntető végzést a 43/G. § szerinti bejelentést 
tevő bejelentővel is közölni kell.”

36. §  A Tpvt. 61. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Eljárási bírság és az eljárás akadályozásának egyéb következményei
61. § (1) Eljárási bírság szabható ki azzal szemben, aki az eljárás során olyan cselekményt végez vagy olyan magatartást 
tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi, vagy 
kötelezettségét egyébként önhibájából megszegi. Aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, azt a vizsgáló, illetve 
az eljáró versenytanács az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi.
(2) Eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben, ha az irányításkorlátozó előírást megszegi.
(3) Az eljárási bírság legkisebb összege vállalkozás esetében kétszázezer, vállalkozásnak nem minősülő természetes 
személy esetében ötvenezer forint, legmagasabb összege vállalkozás esetében az eljárási bírságot kiszabó végzés 
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes 
személy esetében ötszázezer forint.
(4) Határidőhöz kötött, még nem teljesített eljárási kötelezettség esetén az  eljárási bírság napi összegben is 
meghatározható oly módon, hogy a  kötelezett az  eljárási bírságot az  azt kiszabó végzés véglegessé válásától 
az  eljárási kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles megfizetni. Az  eljárási bírságot kiszabó végzés 
véglegessé válásától számított, teljesítés nélkül eltelt minden egyes hónapot követő napon az adott teljesítés nélkül 
eltelt hónapra eső eljárási bírság esedékessé válik; a teljesítés hónapjában a teljesítés napjáig terjedő időre eső eljárási 
bírság a teljesítés napján válik esedékessé. Az e bekezdés szerinti esetben az eljárási bírság napi összege vállalkozás 
esetében legfeljebb az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy 
napra jutó összegének egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében legfeljebb napi 
ötvenezer forint.
(5) Az eljárási bírság legmagasabb összegének kiszámítására megfelelően alkalmazni kell a 78. § (2) bekezdését.
(6) Az eljárási bírság kiszabásánál
a) a jogellenes magatartás súlyát,
b) – ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és 
mértékét
kell figyelembe venni.”

37. §  A Tpvt. 62–62/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„62. § (1) Az összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni, amelynek mértéke
a) a 67. § (4) bekezdés a) pontja alapján indított eljárásban, vagy ha a vizsgáló a 69. § alapján az összefonódás teljes 
körű vizsgálatát rendeli el, tizenötmillió forint,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben hárommillió forint.
(2) Ha a vizsgáló az összefonódás-bejelentés alapján elrendeli az összefonódás vizsgálatát, végzésében – nyolcnapos 
határidő megjelölésével és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett – kötelezi az összefonódást bejelentőt 
– az eljárás megindításának okától függően – az  (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetésére.



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1551

(3) Ha a vizsgáló a 69. § alapján az összefonódás teljes körű vizsgálatát rendeli el, végzésében – nyolcnapos határidő 
megjelölésével és a  jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett – kötelezi az  összefonódást bejelentőt 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjnak a (2) bekezdés szerint megfizetett összegen túli része 
megfizetésére.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díjba valamennyi eljárási költség beleszámít.
62/A.  § (1) Az  igazgatási szolgáltatási díjat – a  vállalkozások eltérő megállapodása hiányában – az  összefonódást 
bejelentő köteles megfizetni.
(2) Az  igazgatási szolgáltatási díjat a Gazdasági Versenyhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-
felhasználási keretszámlája javára történő átutalással kell megfizetni. Az  átutalási megbízáson fel kell tüntetni 
az  összefonódást bejelentő nevét, az  összefonódás közvetlen résztvevőinek nevét, valamint a  62.  § (2)  bekezdése 
szerinti esetben a  67.  § (4)  bekezdése szerint az  összefonódás vizsgálatát elrendelő végzés iktatószámát, a  62.  § 
(3) bekezdés szerinti esetben pedig a 69. § szerinti végzés iktatószámát.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díjra megfelelően alkalmazni kell a 43/M. § (2) bekezdését.
(4) A díjfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást 
a 60/A. § (1) bekezdés c) pontjában, d) pontjában vagy (2) bekezdésében meghatározott okból megszünteti.
(5) Ha az igazgatási szolgáltatási díjat vagy annak egy részét vissza kell téríteni, a visszatérítendő összeget a Gazdasági 
Versenyhivatal haladéktalanul átutalja annak a fizetési számlának a javára, ahonnan az igazgatási szolgáltatási díjat 
befizették.
(6) Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására és nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(7) Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól – a 24. § (4) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés alapján 
indított versenyfelügyeleti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kivételével – mentesség nem adható. 
A 24. § (4) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentést benyújtó vállalkozásnak akkor engedhető költségmentesség, 
ha igazolja, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése számára – a bejelentett ügylet értékére is figyelemmel – 
aránytalan nehézséget jelentene.
62/B. § (1) A 67. § (3) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban felmerült eljárási költség viselésére azt 
az ügyfelet kell kötelezni, aki az összefonódás bejelentésére a 28. § (1) bekezdése szerint köteles lett volna.
(2) A 67. § (5) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban – ha az összefonódást az eljáró versenytanács 
megtiltja vagy feltételt, illetve kötelezettséget ír elő – a  felmerült eljárási költség viselésére azt az  ügyfelet kell 
kötelezni, aki az összefonódás bejelentésére a 28. § (1) bekezdése szerint köteles lett volna.
(3) A 67. § (7) vagy (8) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban felmerült eljárási költség viselésére 
azt kell kötelezni, aki az összefonódás-bejelentésben a félrevezető közlést tette, illetve akinek félrevezető közlésén 
a visszavont határozat alapult.
(4) A 67. § (2), (6), illetve (9) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban felmerült eljárási költség viselésére 
jogsértő magatartás megállapítása esetén a  jogsértést megvalósító ügyfelet kell kötelezni. Ha több vállalkozás 
együttesen valósította meg a jogsértést, az eljárási költség megfizetéséért egyetemlegesen felelnek.
(5) A 75. § szerinti kötelezettségvállalással zárult eljárásban felmerült eljárási költséget a kötelezettségvállalást tett 
ügyfél viseli. Ha több vállalkozás tett kötelezettségvállalást, az  eljárási költség megfizetéséért egyetemlegesen 
felelnek.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az eljárás résztvevője viseli az eljárás során jogellenes magatartásával 
okozott költséget.
(7) Az (1)–(3) bekezdés, valamint a (6) bekezdés szerinti esetben az eljárási költség megfizetése alól mentesség nem 
adható.
(8) A megkeresett szerv vagy személy eljárása során felmerült eljárási költséget a Gazdasági Versenyhivatal megtéríti.
(9) Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az állam viseli.
(10) Az  eljárási költség meghatározására, az  eljárási költség előlegezésére és az  eljárási költség viseléséről való 
döntésre az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

38. §  A Tpvt. a 62/B. §-át követően a következő alcímcímmel és 62/C. §-sal egészül ki:
„Fizetési kedvezmény
62/C. § (1) Ha a kötelezés jellege megengedi, részletekben történő teljesítés is megállapítható.
(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti a kötelezettséget 
megállapító döntést hozó vizsgálótól, illetve eljáró versenytanácstól a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére 
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halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy 
rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(3) A  fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni meghatározott cselekmény 
teljesítésére irányuló kötelezettség esetén is.
(4) A teljesítési határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem rendelték el – a (2) bekezdésben 
meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a  vizsgáló, illetve 
az  eljáró versenytanács elutasítja az  igazolási kérelmet és a  fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt 
a végrehajtás elrendeléséről is.”

39. §  A Tpvt. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Tpvt. ezt követően a következő és 63/A. §-sal egészül ki:
„63. § (1) Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.
(2) Az ügyintézési határidő
a) a III. Fejezet rendelkezéseinek megsértése miatt indított eljárásban három hónap,
b) a 11. §-ban vagy a 21. §-ban, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében tilalmazott magatartások miatt indított 
eljárásban hat hónap,
c) a 67. § (3), (6) vagy (8) bekezdése alapján indított eljárásban hat hónap,
d) a 67. § (4) bekezdés a) pontja vagy (5) bekezdése alapján indított eljárásban négy hónap,
e) a 67. § (4) bekezdés b) pontja alapján indított eljárásban – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – harminc nap,
f ) a 67. § (7) bekezdése alapján indított eljárásban hatvan nap,
g) a  67.  § (9)  bekezdése alapján indított eljárásban – a  visszavont határozat szerinti ügy tárgyától függően –  
az a) vagy a b) pont szerinti időtartam.
(3) Ha a vizsgáló a 69. § alapján az összefonódás teljes körű vizsgálatát rendeli el, az ügyintézési határidő a (2) bekezdés 
d) pontja szerinti határidő.
(4) A versenyfelügyeleti eljárás 70/A. § (1) bekezdése szerinti szétválasztása esetén a szétválasztás utáni eljárásokra 
a szétválasztás előtt irányadó ügyintézési határidő az irányadó.
(5) A  versenyfelügyeleti eljárások 70/A.  § (2)  bekezdése szerinti egyesítése esetén az  egyesítés utáni eljárásra 
a legkorábban indított eljárás ügyintézési határideje az irányadó.
(6) Az eljárási cselekmény teljesítésére rendelkezésre álló határidőre vonatkozó külön törvényi rendelkezés hiányában 
a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács, továbbá – ha a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács eltérő határidőt 
nem állapít meg – az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik 
az eljárási cselekmény teljesítéséről vagy a végzés meghozataláról.
(7) Az ügyintézési határidőn, illetve a döntés meghozatalára nyitva álló egyéb határidőn belül a döntés közlése iránt 
is intézkedni kell.
(8) Az ügyintézési határidőbe nem számít be
1. a hatásköri vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
2. az  ügyfél megszűnésétől az  53.  § (1)  bekezdése szerinti esetben a  jogutódlás megállapítása iránti kérelem 
benyújtására előírt határidő leteltéig, határidőben benyújtott kérelem esetén annak elbírálásáig, az 53. § (2) bekezdése 
szerinti esetben a jogutódnak az eljárásba való bevonásáig terjedő időtartam,
3. az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban ügyfélként részt nem vevő vállalkozásnak az eljárásba ügyfélként 
való belépésére vonatkozó felhívástól a vállalkozás ügyfélként való belépéséig, de legfeljebb a belépésre vonatkozó 
felhívásban meghatározott határidő leteltéig terjedő időtartam,
4. az ügyfél törvényes képviselőjének halála esetén – ha az ügyfélnek nem volt meghatalmazott képviselője – az új 
törvényes képviselő bejelentéséig terjedő időtartam,
5. a szakhatóság eljárásának időtartama,
6. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
7. a  65/A.  § (3)  bekezdése szerinti nemperes eljárás vagy a  65/C.  § (10)  bekezdése szerinti nemperes eljárás 
megindításától a bíróság jogerős végzésének közléséig terjedő időtartam,
8. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
9. a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam,
10. az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, illetve okirat vagy más irat bemutatására való 
felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam,
11. a 64/B. § (6) bekezdése szerinti felvilágosítás adása, illetve adat, irat szolgáltatása iránti megkereséstől az annak 
teljesítéséig, de legfeljebb a teljesítésre előírt határidő lejártáig terjedő időtartam,
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12. a védett adat jogosultjának az 55/B. § (2) bekezdése szerinti, illetve az ügyfélnek a 65/C. § (6) bekezdése szerinti 
nyilatkozattételre való felhívásától a  nyilatkozat megtételéig, de legfeljebb az  arra előírt határidő lejártáig terjedő 
időtartam,
13. a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak az ügyfél iratbetekintése tárgyában hozott végzése közlésétől 
a végzéssel szembeni jogorvoslati határidő lejártáig vagy – ha a jogorvoslati jogról korábban lemondtak – az utolsóként 
kézhez kapott lemondás beérkezéséig, a vizsgáló végzésével szembeni fellebbezés esetén az eljáró versenytanács 
véglegessé vált döntésének, illetve az eljáró versenytanács végzésének közigazgatási perben történt megtámadása 
esetén a bíróság jogerős végzésének közléséig terjedő időtartam,
14. az eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, illetve a vizsgálatot lezáró jelentésnek a 73. § szerint az ügyfél 
részére való megküldésétől az  ügyfél nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb a  nyilatkozattételre biztosított 
határidő lejártáig terjedő időtartam,
15. a 75/A. § (1) bekezdése szerinti felhívás közzétételétől az észrevételek benyújtására előírt határidő lejártáig terjedő 
időtartam,
16. az összefonódás vizsgálatára irányuló, a 67. § (4) bekezdése alapján indított eljárásban a 62. § (1) bekezdés a), illetve 
b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől az esedékes 
díj megfizetéséig terjedő időtartam, valamint
17. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint 
a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
(9) Az  ügyintézési határidőt a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve – a  versenytanácsi eljárás szakaszában – 
a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal,
c) a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti eljárásban egy alkalommal legfeljebb két hónappal,
d) a (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti eljárásban egy alkalommal legfeljebb húsz nappal,
e) a  (2) bekezdés g) pontja szerinti eljárásban – a visszavont határozat szerinti ügy tárgyától függően – az a) vagy 
a b) pontban meghatározottak szerint,
f ) a (3) bekezdés szerinti esetben további egy alkalommal, legfeljebb két hónappal
meghosszabbíthatja.
63/A.  § (1) A  67.  § (4) vagy (5)  bekezdése alapján indított eljárásban az  ügyintézési határidő lejártát követően 
az  összefonódás nem tiltható meg, nem írható elő a  30.  § szerinti feltétel vagy kötelezettség, és az  összefonódás 
végrehajtható. Ebben az  esetben a  43/M.  § (1)  bekezdése, illetve a  62.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pontja szerinti, 
már megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni, és az összefonódás végrehajthatóságának tényéről 
az  összefonódást bejelentő kérelmére hatósági bizonyítványt kell kiállítani. A  hatósági bizonyítványra az  Ákr. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  67.  § (7)  bekezdése alapján indított eljárásban az  ügyintézési határidő lejártát követően a  határozat, illetve 
a hatósági bizonyítvány visszavonásának nincs helye.”

40. § (1) A Tpvt. a 64. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„A határidő számítása”

 (2) A Tpvt. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy 
körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének napja.
(2) A  hónapokban vagy években megállapított határidő azon a  napon jár le, amely számánál fogva megfelel 
a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) A  napokban megállapított határidőbe nem számít bele a  33/B.  § szerinti igazgatási szünet időtartama. Ha 
a hónapokban megállapított határidő az igazgatási szünet ideje alatt járna le, a határidő az igazgatási szünetet követő 
első napon jár le.
(4) Ha a  határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a  Gazdasági Versenyhivatalnál a  munka szünetel, a  határidő 
a következő munkanapon jár le.
(5) A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. A határozott naphoz kötött 
jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezménye a határidő 
utolsó napjának elteltével áll be.
(6) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.”
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41. §  A Tpvt. 64/A.  §-a és 64/B.  §-a helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  Tpvt. ezt követően a  következő 
64/C–64/F. §-sal egészül ki:
„64/A. § (1) A versenyfelügyeleti eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a  tényállás tisztázására 
alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Gazdasági Versenyhivatal vagy más hatóság által jogszabálysértéssel 
megszerzett bizonyíték.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.
(3) A  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács szabadon választja meg a  bizonyítás módját, és a  rendelkezésre álló 
bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.
64/B. § (1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívására az ügyfél köteles közölni a tényállás tisztázásához, 
illetve az eljárás eredményes lefolytatásához szükséges adatot, ideértve a személyes és – ha az érintett adat védelmét 
szabályozó törvény azt nem zárja ki – a védett adatot is.
(2) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács, ha a tényállás tisztázásához szükséges és az Eüsztv. alapján nem szerezhető 
be, felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. Nem kérhető az ügyféltől – az ügyfél azonosításához 
szükséges adatok kivételével – olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
(3) Az  ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot nem köteles tenni, azonban az  egyéb, rá nézve terhelő bizonyíték 
rendelkezésre bocsátását, adat, irat szolgáltatását nem tagadhatja meg.
(4) A 8. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt folytatott eljárásban a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács 
felhívására az üzleti gyakorlat alkalmazója köteles igazolni az üzleti gyakorlat részét képező tényállítás valóságát. Ha 
az üzleti gyakorlat alkalmazója nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem 
felelt meg a valóságnak. Erre a felhívásban az üzleti gyakorlat alkalmazóját figyelmeztetni kell.
(5) Az adat vagy irat szolgáltatása iránt megkeresett más hatóság, állami vagy önkormányzati szerv – ha az érintett 
adat védelmét szabályozó törvény azt nem zárja ki – köteles a  megkeresés teljesítéséhez szükséges személyes és 
védett adatot a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére bocsátani.
(6) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a tényállás tisztázásához, illetve az eljárás eredményes lefolytatásához 
szükséges körben és mértékben bármely személyt vagy szervezetet megkereshet felvilágosítás adása, a  vizsgálat 
tárgyával összefüggő adat, irat szolgáltatása érdekében. A megkeresett iratbetekintési jogára és költségeire, valamint 
– természetes személy esetén – az  adatszolgáltatásra vonatkozó felhívás megtagadására, a  szolgáltatott adat, irat 
bizonyítékként felhasználhatóságára, a nyelvhasználatra, a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zártan 
kezelésére, továbbá az ügy elintézéséből való kizárására a tanúra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(7) Ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgáló, illetve 
az  eljáró versenytanács felhívja az  ügyfelet, illetve a  megkeresettet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat 
bemutatására.
64/C. § Az idézés általános szabályaira és az idézett személy megjelenési kötelezettségére az Ákr. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. A versenyfelügyeleti eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal a székhelyére minden esetben 
idézhet.
64/D.  § (1) A  tanú, valamint a  64/B.  § (6)  bekezdése szerinti egyéb megkeresett – ha az  érintett adat védelmét 
szabályozó törvény azt nem zárja ki – a személyes és védett adatról is meghallgatható, illetve köteles azt a Gazdasági 
Versenyhivatal rendelkezésére bocsátani. A védett adat tekintetében – a minősített adat kivételével – a titoktartás 
alóli felmentést megadottnak kell tekinteni.
(2) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a tanú kérelmére engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követően 
vagy helyette írásban tegyen tanúvallomást. Az  írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki a tanú meghallgatás 
céljából való idézését.
(3) A tanúra és a tanúmeghallgatásra egyebekben az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
64/E. § (1) A szakértővel közölni kell mindazt az adatot, amely a feladatának teljesítéséhez szükséges; a feladatának 
ellátásához szükséges mértékben a szakértő megismerheti a nem zártan kezelt személyes vagy azonosító adatot és – 
ha az érintett adat védelmét szabályozó törvény azt nem zárja ki – a védett adatot is.
(2) Az ügyfél köteles a szakértői vizsgálatban közreműködni.
(3) A szakértő kirendelésére és a szakértői vizsgálatra egyebekben az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
64/F. § A szemlére az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
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42. §  A Tpvt. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A zár alá vétel úgy is megtörténhet, hogy a vizsgáló a zár alá vett dolgot megőrzésre alkalmas tárolóban vagy 
külön helyiségben helyezi el, azt lezárja és lepecsételi.
(5) Ha a dolog a helyszínen nem áll rendelkezésre, azt a vizsgáló úgy is zár alá veheti, hogy kötelezi a dolog birtokosát, 
hogy azt változatlan formában, meghatározott helyen és időben bocsássa a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére.
(6) A  zár alá vételre és a  lefoglalásra egyebekben az  Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a védett adat tekintetében – a minősített adat kivételével – a titoktartás alóli felmentést a dolog birtokosa részére 
megadottnak kell tekinteni.”

43. § (1) A Tpvt. 65/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A vizsgáló
a) a 11. §-ban vagy a 21. §-ban, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében tilalmazott magatartások miatt indított 
versenyfelügyeleti eljárásban,
b) a 67. § (3) és (6)–(8) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, vagy
c) a 67. § (4) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban a 29. § szerinti tilalom megsértésének, illetve 
az összefonódás-bejelentésben lényeges tény félrevezető közlésének valószínűsíthetősége esetén
a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel, illetve a vizsgált összefonódással kapcsolatos bizonyítási eszközök felkutatása 
céljából bármely ingatlant, járművet, adathordozót átkutathat, oda önhatalmúlag, a  tulajdonos (birtokos), illetve 
az  ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e  célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat 
(a továbbiakban: helyszíni kutatás).
(1a) A helyszíni kutatás eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a Gazdasági Versenyhivatal a rendőrség 
közreműködését igényelheti.”

 (2) A Tpvt. 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Helyszíni kutatásra csak előzetes bírói engedéllyel kerülhet sor. A  Gazdasági Versenyhivatal engedély iránti 
kérelméről a  Fővárosi Törvényszék dönt a  kérelem beérkezésétől számított hetvenkét órán belül közigazgatási 
nemperes eljárásban, az e törvényben meghatározott szabályok szerint.
(3a) A  (3)  bekezdés szerinti nemperes eljárásban nincs helye az  érdekelt perbelépésének. A  bíróság végzése ellen 
perorvoslatnak nincs helye.”

 (3) A Tpvt. 65/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül 
ki:
„(7) A helyszíni kutatásról az érintettet, ideértve az ügyfél helyszínen jelen lévő alkalmazottját, illetve – a (2) bekezdés 
szerinti esetben – az érintett nagykorú hozzátartozóját is, a helyszíni kutatás megkezdésével egyidejűleg szóban kell 
értesíteni, és a vizsgálati cselekmény megkezdése előtt közölni kell az érintettel a helyszíni kutatást engedélyező bírói 
végzést és a vizsgálati cselekmény célját.
(7a) A helyszíni kutatást lehetőleg az érintett jelenlétében kell elvégezni. Ha az érintett jelenléte nem biztosítható, 
a  helyszíni kutatáshoz hatósági tanú közreműködését kell kérni. A  hatósági tanúra az  Ákr. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(7b) A  helyszíni kutatás során a  vizsgáló az  érintettet szóban vagy írásban felvilágosítás és magyarázat adására 
kötelezheti, illetve a helyszínen más módon tájékozódhat.”

44. §  A Tpvt. 65/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Védekezés céljából készült irat az olyan irat vagy iratrész, amely valamely közhatalmi eljárásban a védekezéshez 
való jog gyakorlásának érdekében, illetve annak keretében, az  ügyvédi tevékenységet gyakorló és az  ügyfél mint 
annak ügyfele közötti kommunikáció során keletkezett, vagy az  ilyen kommunikáció során elhangzottakat rögzíti, 
és e  jellege magából az  iratból is kitűnik. Nem minősül védekezés céljából készült iratnak az  az irat, amely nincs 
az ügyfélnek vagy az érintett ügyvédi tevékenységet gyakorlónak a birtokában, kivéve, ha bizonyítják, hogy az irat 
jogellenesen vagy büntetőeljárás keretében került ki a birtokukból.”

45. §  A Tpvt. a 65/D. §-át követően a következő alcímcímmel és 65/E. §-sal egészül ki:
„Biztosítási intézkedések
65/E.  § A biztosítási intézkedésekre az  Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az  ideiglenes 
biztosítási intézkedést öt napon belül kell megtenni.”
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46. §  A Tpvt. 66. §-a és azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Tárgyalás
66. § (1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács tárgyalást tart, ha a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban 
részt vevő személyek együttes meghallgatására.
(2) A tárgyalás nyilvános, a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács ugyanakkor a tárgyalásról vagy annak egy részéről 
a nyilvánosságot kérelemre kizárja vagy – ha a zártan kezelt személyes vagy azonosító adat, védett adat vagy egyéb 
korlátozottan megismerhető adat védelme érdekében feltétlenül szükséges – hivatalból kizárhatja.
(3) A tárgyalásra egyebekben az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

47. §  A Tpvt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § (1) A versenyfelügyeleti eljárás a vizsgálatot elrendelő végzés meghozatalának napján hivatalból indul.
(2) A  vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a  Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó, valószínűsíthetően 
jogsértő magatartás észlelése esetén, ha a  közérdek védelme versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását szükségessé 
teszi.
(3) A vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el, ha valószínűsíthető, hogy a 24. § (1)–(3) bekezdése szerinti összefonódást 
a 29. § szerinti tilalom ellenére végrehajtották.
(4) A 24. § szerinti összefonódás-bejelentés alapján a vizsgáló – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – végzéssel 
elrendeli az összefonódás vizsgálatát, ha
a) nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését, 
vagy
b) az összefonódás-bejelentés nem felel meg a 43/J. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek vagy – a 24. § 
(1)  bekezdése szerinti összefonódás esetén – a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 171. §-a alapján be kell szerezni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
(a továbbiakban: Médiatanács) szakhatósági állásfoglalását, és nem áll rendelkezésre a Médiatanács olyan előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, amely az összefonódást feltétel és kötelezettség előírása nélkül engedélyezi.
(5) A  vizsgáló – az  eljáró versenytanáccsal egyetértésben – végzéssel elrendeli a  bejelentésköteles összefonódás 
vizsgálatát akkor is, ha a  valószínűsíthetően az  összefonódás-vizsgálati küszöbértéket elérő nem bejelentett 
összefonódás tekintetében nem nyilvánvaló, hogy az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű 
csökkenését.
(6) Ha a vizsgáló az összefonódás-bejelentés alapján valószínűsíti, hogy az összefonódást a 29. §-ba ütköző módon 
végrehajtották, a 29. §-ban foglalt tilalom megsértésének vizsgálatára külön versenyfelügyeleti eljárást indít.
(7) A vizsgáló – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – végzéssel vizsgálatot rendel el, ha valószínűsíthető, hogy
a) az összefonódás-bejelentésben a bejelentő valamely lényeges tényt félrevezetően közölt, és ezért nem került sor 
az összefonódás vizsgálatára a (4) bekezdés szerint,
b) a 30. § alapján hozott, közigazgatási bíróság által el nem bírált határozat a döntés szempontjából lényeges ténynek 
az ügyfél általi félrevezető közlésén alapult, vagy
c) a 75. § (1) bekezdése alapján hozott, közigazgatási bíróság által el nem bírált határozat a döntés szempontjából 
lényeges ténynek a kötelezett vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult.
(8) A vizsgáló végzéssel elrendeli az összefonódás újbóli vizsgálatát, ha a  (7) bekezdés a), illetve b) pontja alapján 
indított eljárásban az eljáró versenytanács a 76. § (1) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti határozatot hozott.
(9) A vizsgáló végzéssel elrendeli a magatartás újbóli vizsgálatát, ha az eljáró versenytanács
a) a határozatát a 75.§ (6) bekezdése szerinti okból visszavonta, vagy
b) a (7) bekezdés c) pontja alapján indított eljárásban a 76. § (1) bekezdés n) pontja szerinti határozatot hozott.
(10) A vizsgálatot elrendelő végzésben meg kell jelölni a versenyfelügyeleti eljárás tárgyát, ideértve – a (2) bekezdés 
szerinti esetben – a vizsgált időszakot is.
(11) A vizsgálat elrendelésének ténye nyilvánosságra hozható, ha azt az ügy súlya, illetve a valószínűsített jogsértéssel 
érintett fogyasztók száma indokolja.”

48. §  A Tpvt. a következő 68. §-sal és 69. §-sal egészül ki:
„68. § (1) Nem indítható versenyfelügyeleti eljárás – a jogorvoslati eljárás folytán megismételt eljárást ide nem értve –, ha
a) a III. Fejezet rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta három év,
b) a IV., illetve az V. Fejezet rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta öt év,
c) összefonódás vizsgálatára irányuló eljárás esetén
ca) a csak a 24. § (4) bekezdése szerint bejelentésköteles összefonódás végrehajtása óta hat hónap,
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cb) a ca) alpont hatálya alá nem tartozó esetben az összefonódás végrehajtása óta öt év,
d) a 67. § (7) bekezdés a)és b) pontja szerinti esetben az összefonódás végrehajtása óta öt év,
e) a 67. § (7) bekezdés c) pontja szerinti esetben a határozat véglegessé válása óta öt év
eltelt.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában
a) ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik,
b) ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő 
mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni
a) az 53. § (4) bekezdése alapján más vállalkozásnak a versenyfelügyeleti eljárásba történő bevonására,
b) a  versenyfelügyeleti eljárásnak a  70.  § (2)  bekezdése szerint a  vizsgálatot elrendelő végzésben megjelölttel 
összefüggő magatartásra történő kiterjesztésére, és
c) a 67. § (8) és (9) bekezdése szerinti esetben.
69. § Ha a 67. § (4) bekezdés b) pontja alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban beszerzett adatok alapján nem 
nyilvánvaló, hogy az  összefonódás nem eredményezi az  érintett piacon a  verseny jelentős mértékű csökkenését, 
a vizsgáló – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – végzéssel elrendeli az összefonódás piaci hatásai teljes körű 
vizsgálatát.”

49. §  A Tpvt. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Tpvt. ezt követően a következő 70/A. §-sal egészül ki:
„70.  § (1) Ha a  vizsgálatot elrendelő végzésben megjelölt magatartás a  végzésben megjelöltekhez képest más, 
a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértést is megvalósít, a vizsgáló a vizsgálatot végzéssel kiterjeszti.
(2) A vizsgálat kiterjeszthető a vizsgálatot elrendelő végzésben megjelölttel összefüggő magatartásra is.
70/A. § (1) A vizsgáló a több ügyféllel szemben, illetve az azonos ügyféllel vagy ügyfelekkel szemben több jogsértés 
miatt indított versenyfelügyeleti eljárást önálló eljárásokra szétválaszthatja, ha az egyes ügyfelek vagy jogsértések 
tekintetében az ügy önállóan is elbírálható.
(2) A  vizsgáló együttes elbírálás céljából elrendelheti az  olyan folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárások 
egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg.”

50. §  A Tpvt. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követően az iratokat a vizsgálónak visszaadhatja, 
ha megállapítja, hogy
a) a tényállás tisztázásához további vizsgálatra, illetve a vizsgálat 70. § szerinti kiterjesztésére, vagy
b) az 53. § (3) vagy (4) bekezdése alapján más vállalkozásnak az eljárásba történő bevonására
van szükség.”

51. § (1) A Tpvt. 73. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a vizsgálatot lezáró jelentés alapján a 72. § (1) bekezdése szerinti intézkedésre vagy az eljárás megszüntetésére 
nincs szükség, és nem állapítható meg az sem, hogy a magatartás nem jogsértő, az eljáró versenytanács megküldi 
az  ügyfél részére az  ügyre vonatkozó előzetes álláspontját, amely tartalmazza a  megállapított tényállást, az  azt 
alátámasztó bizonyítékokat, a  tényállás értékelését, a  döntés meghozatalához szükséges szempontok és 
következtetések lényegének, valamint az esetleges bírság kiszabása körében figyelembe venni kívánt szempontoknak 
az  ismertetését. Az  előzetes álláspontra az  ügyfél az  eljáró versenytanács által megállapított határidőn belül 
nyilatkozatot, észrevételt tehet azzal, hogy erre legfeljebb harmincnapos határidő biztosítható, ha korábban 
az ügyfélnek a (3) bekezdés szerint lehetősége volt nyilatkozni a vizsgáló jelentésére.
(2) Nem kell előzetes álláspontot készíteni az  összefonódás vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárásban, ha 
az összefonódás megtiltására, a 30. § (3) bekezdése, a 78. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alkalmazására nincs szükség.”

 (2) A Tpvt. 73. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az előzetes álláspont, illetve a  jelentés megküldésével egyidejűleg az eljáró versenytanács értesíti az ügyfelet 
az iratbetekintési jog 55. § (5) bekezdése szerinti megnyíltáról.
(6) Ha az előzetes álláspontra tett ügyféli észrevétel alapján merül fel a 72. § (1) bekezdése szerinti körülmény, az eljáró 
versenytanács az iratokat a vizsgálónak a szükséges intézkedések megtétele céljából visszaadhatja.”
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52. §  A Tpvt. 74. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Versenytanácsi tárgyalás a határozat meghozatala előtt
74. § (1) Az eljáró versenytanács a határozat meghozatala előtt tárgyalást tart, ha azt az ügyfél kéri vagy az eljáró 
versenytanács szükségesnek tartja. Nem kell tárgyalást tartani abban az esetben, ha nem készül előzetes álláspont.
(2) Az eljáró versenytanács az előzetes álláspont megküldésével egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet 
arról, hogy kéri-e tárgyalás tartását.
(3) A tárgyalás napját úgy kell meghatározni, hogy az ügyfélnek a tárgyalásra való felkészülésre megfelelő idő álljon 
rendelkezésére.”

53. §  A Tpvt. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) Az eljáró versenytanács határozatában
a) az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárásban
aa) megállapítja, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon,
ab) az összefonódásra vonatkozóan előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget ír elő, vagy
ac) az összefonódást megtiltja,
b) a  67.  § (7)  bekezdés a)  pontja alapján indított eljárásban megállapítja, hogy az  összefonódás-bejelentésben 
– az összefonódás vizsgálatának elrendelésére kiható módon – lényeges tényt félrevezetően közöltek, és a vizsgáló 
által a 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiadott hatósági bizonyítványt visszavonja,
c) a 67. § (7) bekezdés b) pontja alapján indított eljárásban megállapítja, hogy a 30. § alapján hozott határozat a döntés 
szempontjából lényeges tény félrevezető közlésén alapult, és a határozatot visszavonja,
d) a 13. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a megállapodás a 11. § szerinti tilalom alá esik,
e) a 16/A. § alapján megállapítja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye nem vonatkozik a megállapodásra,
f ) megállapítja a jogsértés tényét,
g) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,
h) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,
i) jogsértés megállapítása esetén kötelezettséget ír elő, így különösen az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat 
létrehozásától vagy további fenntartásától való indokolatlan elzárkózás esetén szerződéskötésre kötelez,
j) elrendeli a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét,
k) bírságot szab ki, illetve
l) a 78. § (8) bekezdése szerinti figyelmeztetést alkalmazza arra vonatkozó kötelezettség előírása mellett, hogy az ügyfél 
alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet,
m) a 75. § alapján a vállalkozást a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi,
n) a 67. § (7) bekezdés c) pontja alapján indított eljárásban megállapítja, hogy a 75. § (1) bekezdése alapján hozott 
határozat a  döntés szempontjából lényeges ténynek a  kötelezett vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult, és 
a határozatot visszavonja, vagy
o) megállapítja, hogy a magatartás nem jogsértő.
(2) Az összefonódást megtiltó határozatban az eljáró versenytanács – ha alkalmazandó – egyidejűleg dönt a 31. § 
szerinti intézkedés alkalmazásáról is.
(3) Az (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti megállapítás mellett bírság kiszabásának nincs helye.”

54. §  A Tpvt. 77. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  utóvizsgálat ügyintézési határideje három hónap; azt a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve 
– a versenytanácsi eljárás szakaszában – a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt egy alkalommal, 
legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja.
(6) A vizsgálónak az utóvizsgálatban előterjesztett jelentése alapján az eljáró versenytanács a feltétel teljesülésének, 
illetve az  előírt kötelezettség teljesítésének megállapítása esetén az  utóvizsgálatot végzéssel megszünteti, ennek 
hiányában
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben határozatban megállapítja a feltétel nem teljesülésének tényét, és – ha 
az összefonódást végrehajtották – a 31. § szerinti intézkedést alkalmazza, valamint bírságot szabhat ki,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – ha a határozat 32. § (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítására nem 
kerül sor – a 31. § szerinti intézkedést alkalmazza, és bírságot szabhat ki,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 75. § (1) bekezdése szerinti határozatát a 75. § (3) bekezdés b) pontja 
szerint módosítja, a 75. § (6) bekezdése szerint visszavonja vagy bírságot szab ki,
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben elrendeli a kötelezettség végrehajtását vagy bírságot szab ki.”
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55. § (1) A Tpvt. 78. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki)
„e) az  összefonódás-bejelentésben – az  összefonódás vizsgálatának elrendelésére kiható módon – lényeges tényt 
neki felróhatóan félrevezetően közölt, és ezért a 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiadott hatósági bizonyítványt 
vissza kell vonni, vagy
f ) a versenyfelügyeleti eljárásban a határozat szempontjából lényeges tényt neki felróhatóan félrevezetően közölt, és 
ezért a 30. § alapján vagy a 75. § (1) bekezdése alapján hozott határozatot vissza kell vonni.”

 (2) A Tpvt. 78. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az eljáró versenytanács bírságot szab ki azzal szemben, aki határidőben nem teljesítette
a) a 75. § szerinti kötelezettségvállalást, kivéve, ha a kötelezettségvállalást előíró határozatnak a 75. § (6) bekezdése 
szerinti visszavonása folytán az ügyben a versenyfelügyeleti eljárás újból megindult, vagy
b) a  határozatában a  jogsértés megállapítása mellett meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott 
magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozóan előírt kötelezettséget, és végrehajtás elrendelésére 
nem került sor.”

 (3) A Tpvt. 78. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvénynek a hatósági ellenőrzést 
végző szervek részéről a  bírságtól való eltekintésre vonatkozó rendelkezései a  versenyfelügyeleti eljárásban nem 
alkalmazhatók. Az említett törvény szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozással (a  továbbiakban együtt: kis- vagy 
középvállalkozás) szemben az első esetben előforduló, nem az EUMSz. 101. vagy 102. cikkébe ütköző jogsértés esetén 
az eljáró versenytanács bírság kiszabása helyett figyelmeztetést is alkalmazhat, ha a vállalkozásnak az eljárás során 
tanúsított magatartása alapján alaposan feltételezhető, hogy a vállalkozás jövőbeni magatartásának jogszerűsége, 
az újabb jogsértés elkövetésétől való tartózkodása így is biztosítható.
(9) Az eljáró versenytanács nem tekinthet el a bírságtól a (8) bekezdés alapján, ha
a) a jogsértés közbeszerzési eljárás során árak rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodásban nyilvánul 
meg, vagy
b) a  jogsértésre a  személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor.”

56. §  A Tpvt. 79/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem jár díj, ha a  bizonyíték megszerzése a  Gazdasági Versenyhivatal által előírt jogszerű együttműködés 
megsértésével történt.”

57. § (1) A Tpvt. 79/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács álláspontja szerint a  versenyfelügyeleti eljárás során szolgáltatott 
bizonyíték alkalmatlan a 79/A. § (1) bekezdése szerinti jogsértés bizonyítására, erről külön végzést hoz, amelyet csak 
a bizonyítékot szolgáltató személlyel közöl. Az 55. §-tól eltérve e végzésbe csak a bizonyítékot szolgáltató személy 
tekinthet be.”

 (2) A Tpvt. 79/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  díj visszafizetését az  eljáró versenytanács legkésőbb a  visszafizetést megalapozó okot megállapító hatósági 
vagy bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül külön végzésben rendeli el. A végzés 
ellen a díjat igénylő személy önálló jogorvoslattal élhet. A visszafizetendő díj köztartozásnak minősül, és adók módjára 
kell behajtani.”

58. §  A Tpvt. a 80. §-át követően a következő XI/A. és XI/B. Fejezettel egészül ki:
„XI/A. FEJEZET
ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓS VERSENYSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA SORÁN
80/A.  § (1) Az  EUMSz. 101., illetve 102.  cikkének alkalmazása során e  törvény rendelkezéseit az  e  fejezetben és 
az 1/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A vállalkozások európai uniós jog hatálya alá tartozó összefonódásának ellenőrzése során e törvény rendelkezéseit 
akkor kell alkalmazni, ha a 139/2004/EK tanácsi rendelet így rendelkezik. Ebben az esetben az eljárásra alkalmazni kell 
a 80/D. § (4)–(8) bekezdését, a 80/E. §-t és a 80/F. §-t.
80/B.  § Az eljáró versenytanács a  74.  § szerinti tárgyalás kitűzése előtt megküldi előzetes álláspontját az  Európai 
Bizottságnak, továbbá indokolt esetben az  érintett tagállami versenyhatóságnak is. A  tárgyalás leghamarabb 
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az előzetes álláspontnak az Európai Bizottság részére történt megküldését követő harmincadik napra tűzhető ki. Ilyen 
esetben a versenyfelügyeleti eljárásra irányadó ügyintézési határidő harminc nappal meghosszabbodik.
80/C. § Ha a versenyfelügyeleti eljárásban az Európai Bizottságtól vagy más tagállami versenyhatóságtól származó 
bizonyíték kerül felhasználásra, az eljáró versenytanács döntésének indokolásában – az 1/2003/EK tanácsi rendelet 
által előírt feltételek teljesülésének bemutatásával – alá kell támasztani az ilyen bizonyítékok felhasználhatóságát.
80/D. § (1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha az ügyben az Európai 
Bizottság eljárást indított.
(2) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ha 
az ügyben más tagállam versenyhatósága eljárást indított.
(3) Az (1) vagy a (2) bekezdés alapján hozott eljárást megszüntető végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.
(4) Ha az  Európai Bizottság a  139/2004/EK tanácsi rendelet 9.  cikke alapján hozott döntésével az  uniós léptékű 
összefonódás elbírálását a Gazdasági Versenyhivatalhoz teszi át, összefonódás-bejelentésként az Európai Bizottságnak 
megküldött bejelentést kell tekinteni, és az összefonódás vizsgálatát el kell rendelni; a versenyfelügyeleti eljárásra 
a 67. § (4) bekezdés a) pontja alapján indított eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 139/2004/EK tanácsi 
rendelet 9. cikk (6) bekezdés második albekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség végrehajtására a vizsgálatot 
elrendelő végzés közlésével kerül sor.
(5) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a 139/2004/EK tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése szerinti kérelemmel fordul 
az  Európai Bizottsághoz, a  vizsgáló az  összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárást felfüggeszti. 
Ha az Európai Bizottság a Gazdasági Versenyhivatal kérelme alapján az összefonódás vizsgálatáról dönt, a vizsgáló 
az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárást megszünteti. Ha az Európai Bizottság az összefonódás 
vizsgálatát mellőzi, a vizsgáló a versenyfelügyeleti eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja.
(6) Ha a  versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált összefonódáshoz kapcsolódóan az  Európai Bizottság a  139/2004/EK 
tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése alapján arról tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy más tagállamtól 
a  139/2004/EK tanácsi rendelet 22.  cikk (1)  bekezdése szerinti kérelem érkezett hozzá, a  vizsgáló, illetve az  eljáró 
versenytanács az  összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárást felfüggeszti. Ha a  Gazdasági 
Versenyhivatal nem kíván a kérelemhez csatlakozni, a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács – miután erről az Európai 
Bizottságot tájékoztatta – a versenyfelügyeleti eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja. Ha a Gazdasági 
Versenyhivatal a kérelemhez csatlakozik, és az Európai Bizottság az összefonódás vizsgálatáról dönt, a vizsgáló, illetve 
az eljáró versenytanács az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárást megszünteti. Ha a Gazdasági 
Versenyhivatal a kérelemhez csatlakozik, azonban az Európai Bizottság az összefonódás vizsgálatát mellőzi, a vizsgáló, 
illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja.
(7) Az (5) vagy a (6) bekezdés alapján hozott eljárást megszüntető végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.
(8) A  62.  § (1)  bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettség az  összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti 
eljárásnak az (5) vagy a (6) bekezdés szerinti megszüntetése esetén is fennáll.
80/E.  § (1) Ha az  Európai Bizottság eljárása során az  1/2003/EK tanácsi rendelet 20.  cikke vagy a  139/2004/EK 
tanácsi rendelet 13.  cikke szerinti helyszíni vizsgálat foganatosítása szükséges, a  helyszíni vizsgálathoz előzetes 
bírói engedélyre van szükség. Ebben az  esetben, továbbá a  helyszíni vizsgálatnak az  1/2003/EK tanácsi rendelet 
21. cikkében előírt előzetes bírói engedélyezése tekintetében a 65/A. §-ban foglalt eljárás alkalmazandó.
(2) A  bíróság engedélye iránti kérelmet az  Európai Bizottság közvetlenül vagy a  Gazdasági Versenyhivatal útján 
terjeszti a bíróság elé.
(3) Ha az Európai Bizottság vizsgálati cselekményének végrehajtásához a rendőrség közreműködése szükséges, annak 
biztosítása érdekében az Európai Bizottság kérésére a Gazdasági Versenyhivatal jár el.
80/F.  § Ha az  1/2003/EK tanácsi rendelet alapján az  Európai Bizottság, illetve más tagállam versenyhatósága vagy 
a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság vizsgálati cselekmény foganatosítását kéri a Gazdasági 
Versenyhivataltól, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indítani. Ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak a beszerzett 
bizonyítékok átadásáról és – az 1/2003/EK tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése szerinti esetben – az eljárás során 
felmerült, a Gazdasági Versenyhivatal által megelőlegezett költség megállapításáról szóló végzésével zárul.
XI/B. FEJEZET
ELJÁRÁS A 2006/2004/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET ALKALMAZÁSA SORÁN
80/G. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal látja el feladatkörében a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását
a) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK 
tanácsi irányelvet, valamint
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b) a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében.
(2) A  kölcsönös jogsegély során a  Gazdasági Versenyhivatal a  – 2008/282/EK, valamint a  2011/141/EU bizottsági 
határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.
(3) Az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a 2006/114/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályi rendelkezések felsorolását.
80/H.  § (1) A  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során e  törvény rendelkezéseit 
az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján a Gazdasági Versenyhivatalt információ 
beszerzése iránt keresik meg, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indítani. Ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak 
a beszerzett információk átadásáról szóló végzésével zárul.
(3) Ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti 
végrehajtás iránti megkereséssel él, erre hivatkozással a versenyfelügyeleti eljárást megszüntetheti.
(4) A  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (4)  bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülésének megállapítására, illetve a  feltételek nem teljesülése esetén a  8.  cikk (5)  bekezdése szerinti értesítés 
megtételére a vizsgáló jogosult.”

59. §  A Tpvt. a XII. Fejezet alatt a következő alcímcímmel és 80/I. §-sal egészül ki:
„A közigazgatási hatósági eljárás szabályainak alkalmazása
80/I.  § A jogorvoslatra az  e  fejezetben nem szabályozott kérdésekben az  Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

60. §  A Tpvt. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) A vizsgáló önálló jogorvoslattal megtámadható végzésével szembeni jogorvoslatra a fellebbezés szabályait 
kell alkalmazni azzal, hogy a fellebbezést az eljáró versenytanács bírálja el.
(2) A vizsgáló végzésével szemben fellebbezést a bejelentő is előterjeszthet, illetve az eljáró versenytanács végzését 
közigazgatási perben megtámadhatja, ha a végzést e törvény alapján vele közölni kell. Az e bekezdés szerinti perben 
a természetes személy bejelentő számára a jogi képviselet nem kötelező.
(3) A  vizsgáló végzésével szemben fellebbezés a  végzés közlésétől számított nyolc napon belül terjeszthető elő. 
A fellebbezést az eljáró versenytanács tárgyaláson kívül bírálja el harminc napon belül; ezt a határidőt a Versenytanács 
elnöke indokolt esetben annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(4) Ha a fellebbezési eljárásban a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a vizsgáló végzésének meghozatalát 
követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, az eljáró versenytanács a vizsgáló 
végzésének megsemmisítése mellett a  vizsgálót végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a  kiegészítő bizonyítási 
eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.
(5) Az eljáró versenytanács önálló jogorvoslattal támadható végzése a végzés közlésétől számított nyolc napon belül 
támadható meg közigazgatási perben.
(6) Az eljáró versenytanács 55/B. § (1) és (7) bekezdése, valamint a 80. § (5) bekezdése szerinti végzésével szembeni 
keresetről a bíróság tizenöt napon belül határoz.”

61. §  A Tpvt. 83. §-át megelőző alcímcím, valamint 83. §-a és 84. §-a helyébe a következő alcímcím és rendelkezések lépnek:
„Jogorvoslat a határozattal szemben
83. § A Gazdasági Versenyhivatal a 11. §-ban, illetve az EUMSz. 101. cikkében tilalmazott magatartás miatt indított 
versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozattal szembeni keresetlevelet és az  ügy iratait a  védiratával együtt 
a  keresetlevél beérkezésétől számított harminc napon belül továbbítja a  bíróságnak. Ha a  keresetlevél azonnali 
jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a  keresetlevelet és az  ügy iratait a  keresetlevél beérkezésétől számított 
tizenöt napon belül kell továbbítani a bíróságnak.
84.  § (1) Ha a  közigazgatási bíróság jogerős ítélete szerint az  eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett, 
és ennek következtében a  bíróság a  határozatnak a  bírság összegét meghatározó rendelkezését megváltoztatja, 
megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, a Gazdasági Versenyhivatal a jogszabálysértően kiszabott, már megfizetett 
bírságösszeget visszatéríti az érintett ügyfélnek, és a visszatérítendő összeg után minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részének megfelelő mértékű kamatot fizet.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti fizetési kötelezettség a  jogerős bírósági ítélettel szemben rendkívüli perorvoslat 
kezdeményezésére nyitva álló határidő leteltekor, ha pedig a  jogerős ítélettel szemben rendkívüli perorvoslatot 
kezdeményeztek, az azt az eljárást befejező bírósági határozat Gazdasági Versenyhivatallal való közlése napján áll be.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kamat kifizetését az eljáró versenytanács külön végzésben rendeli el.”

62. §  A Tpvt. a 84. §-át követően a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:
„XII/A. FEJEZET
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL DÖNTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
84/A.  § A végrehajtásra az  e  fejezetben nem szabályozott kérdésekben az  Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.
84/B.  § (1) Az  eljáró versenytanács a  döntésében előírt meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott 
magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség (a  továbbiakban együtt: 
meghatározott cselekmény) végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg – ha a meghatározott cselekmény teljesítése 
más végrehajtási módon keresztül hatékonyan nem biztosítható – végrehajtási bírságot szab ki.
(2) A végrehajtási bírság a vállalkozással és a vállalkozás törvényes képviselőjével szemben egyidejűleg is kiszabható.
(3) A  napi összegben kiszabott végrehajtási bírságot a  kötelezett a  végrehajtás elrendelésétől a  meghatározott 
cselekmény teljesítésének igazolásáig terjedő időszakra köteles megfizetni. A  végrehajtási bírság legkisebb napi 
összege vállalkozás esetében ötvenezer, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében tízezer forint, 
legmagasabb összege vállalkozás esetében a  végrehajtási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti 
évben elért nettó árbevétel egy napra jutó összegének egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes 
személy esetében ötvenezer forint.
(4) Az egy összegben kiszabott végrehajtási bírság legkisebb összege vállalkozás esetében kétszázezer, vállalkozásnak 
nem minősülő természetes személy esetében ötvenezer forint, legmagasabb összege vállalkozás esetében 
a  végrehajtási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka, 
vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében ötszázezer forint.
(5) A végrehajtási bírság legmagasabb összegének kiszámítására megfelelően alkalmazni kell a 78. § (2) bekezdését.
(6) Napi összegben kiszabott végrehajtási bírság esetén a végrehajtás elrendelésétől számított, teljesítés nélkül eltelt 
minden egyes hónapot követő napon az adott teljesítés nélkül eltelt hónapra eső végrehajtási bírság esedékessé válik. 
A teljesítés hónapjában a teljesítés napjáig terjedő időre eső végrehajtási bírság a teljesítés napján válik esedékessé.
84/C. § Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve az állam által előlegezett 
költség után a megelőlegezés időtartamára az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos 
módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet.
84/D. § (1) A teljesítési határidőben meg nem fizetett eljárási költség, valamint a meg nem fizetett eljárási költség után 
felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék végrehajtását a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja.
(2) A  meghatározott cselekmény végrehajtását a  Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja, kivéve, ha az  eljáró 
versenytanács végrehajtási bírság kiszabásáról döntött. A  meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló 
végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírságra a 61. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
84/E. § (1) A végrehajtás foganatosítása során hozott törvénysértő döntés vagy intézkedés miatt végrehajtási kifogás 
a kifogásolt döntésről, illetve intézkedésről való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő három napon 
belül, de legkésőbb a döntés közlésétől, illetve az intézkedéstől számított egy hónapon belül terjeszthető elő.
(2) A vizsgáló döntésével vagy intézkedésével szembeni végrehajtási kifogást az eljáró versenytanács nyolc napon 
belül bírálja el.
(3) Az eljáró versenytanácsnak a végrehajtási eljárásban hozott döntésével szemben indított közigazgatási perben 
a bíróság tizenöt napon belül határoz.
(4) A  végrehajtási kifogásra az  e  §-ban meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a  82.  § (1),  
(3) és (4) bekezdését.
84/F. § Az eljáró versenytanácsnak a végrehajtás elrendeléséről hozott végzésével szembeni közigazgatási perben 
halasztó hatály elrendelésének nincs helye.”

63. §  A Tpvt. a XIII. Fejezetét megelőzően a következő részcímmel egészül ki:
„ÖTÖDIK RÉSZ
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL INDÍTHATÓ PEREK”
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64. §  A Tpvt. XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIII. FEJEZET
FELLÉPÉS A VERSENY SZABADSÁGÁT SÉRTŐ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGGEL SZEMBEN
85.  § (1) Ha a  Gazdasági Versenyhivatal a  hatáskörében eljárva észleli, hogy valamely közigazgatási szerv 
közigazgatási tevékenysége a verseny szabadságát sérti, felszólítja a közigazgatási szervet a tevékenységével okozott 
versenysérelem orvoslására, így különösen a közigazgatási szerv döntésének módosítása vagy visszavonása útján. 
A döntés módosíthatósága, illetve visszavonhatósága szempontjából nem minősül jóhiszeműen szerzett és gyakorolt 
jognak az olyan előny, amely a verseny szabadságának korlátozásából származik.
(2) Ha a közigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti felszólításnak harminc napon belül nem tesz eleget, a Gazdasági 
Versenyhivatal a  verseny szabadságát sértő közigazgatási tevékenységgel szemben közigazgatási pert indíthat. 
Az egyedi döntés véglegessé válásától számított egy év elteltével a döntéssel szemben keresetindításnak nincs helye. 
E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
(3) A (2) bekezdés szerinti perben a Fővárosi Törvényszék jár el.
(4) A  Gazdasági Versenyhivatal a  verseny szabadságát sértő közigazgatási tevékenységet megvalósító szervtől 
vagy felügyeleti szervétől tájékoztatást kérhet a  megtámadott közigazgatási tevékenységhez hasonló tárgyú más 
közigazgatási tevékenységekről. A Gazdasági Versenyhivatal a tájékoztatás alapján kérheti az abban megjelölt egyedi 
döntések, egyéb iratok számára történő megküldését.”

65. §  A Tpvt. a 85. §-át követően a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/A. FEJEZET
KÖZÉRDEKŰ KERESET
85/A. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal közérdekből pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése 
iránt, ha a vállalkozásnak a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, 
a  jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti. Az  e  § szerinti pert a  polgári perrendtartásról szóló 
törvény közérdekből indított perre vonatkozó rendelkezései alapján kell lefolytatni.
(2) A perindításra a Gazdasági Versenyhivatal csak akkor jogosult, ha az adott magatartás miatt a versenyfelügyeleti 
eljárást már megindította. Ha a  versenyfelügyeleti eljárás folyamatban van, a  Gazdasági Versenyhivatal kérelmére 
a bíróság a peres eljárást a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig felfüggeszti.
(3) A  jogsértő magatartás elkövetésétől számított három év eltelte után perindításnak nincs helye. E  határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha 
a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő 
mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. A perindításra nyitva álló határidőbe nem számít 
bele a versenyfelügyeleti eljárás időtartama.
(4) Ha a jogsértő magatartással érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és kárigény esetén 
a kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma – az érintett egyes fogyasztók egyedi körülményeire 
tekintet nélkül – egyértelműen megállapítható, a  Gazdasági Versenyhivatal kérheti, hogy a  bíróság ítéletében 
kötelezze a vállalkozást a követelés teljesítésére, ellenkező esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a magatartás 
jogellenességének tényét a  keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Ha a  bíróság 
a  magatartás jogellenességének tényét a  keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal 
megállapította, a  magatartással érintett fogyasztó az  általa a  vállalkozás ellen indított perben kizárólag a  kárának 
összegét, illetve egyéb követelésének tartalmát, valamint a jogellenes magatartás és a kára, illetve egyéb követelése 
közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani.
(5) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a jogsértő vállalkozás költségére az ítéletet 
országos napilapban közzétegye, illetve egyéb, a jogsértő magatartás jellege által indokolt formában nyilvánosságra 
hozza.
(6) Ha a bíróság ítéletében a magatartás jogellenessége tényének megállapításán túl a vállalkozást meghatározott 
követelés teljesítésére is kötelezte, a  kötelezett vállalkozás köteles az  ítéletben meghatározott jogosulti körhöz 
tartozó fogyasztó igényét az  ítéletnek megfelelően kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a  jogosult fogyasztó 
kérheti az  ítélet bírósági végrehajtását. A  fogyasztó jogosultságát a  bíróság az  ítéletben meghatározott feltételek 
alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárásában vizsgálja.
(7) E  § alkalmazásában fogyasztó az  önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy.”
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66. §  A Tpvt. a XIV. Fejezetét megelőzően a következő részcímmel egészül ki:
„HATODIK RÉSZ
MAGÁNJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS”

67. §  A Tpvt. XIV. Fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép:
„A II. FEJEZET RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ELJÁRÁS”

68. §  A Tpvt. 88. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Előzetes bizonyításnak a  per megindítása előtt helye van, ha az  érdekelt fél a  4.  §-ba vagy a  6.  §-ba ütköző 
magatartás tényét vagy annak veszélyét elvárható mértékben valószínűsítette.”

69. §  A Tpvt. 88. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  4.  §-ban, illetve a  6.  §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén ideiglenes intézkedés iránti kérelem 
előterjeszthető a keresetlevél benyújtását megelőzően a polgári perrendtartásról szóló törvény perindítást megelőző 
ideiglenes intézkedésre vonatkozó rendelkezéseiben előírt többletfeltételek hiányában is. Az ideiglenes intézkedés 
iránti nemperes eljárásra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait 
a  nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel, és a  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra 
vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a kérelmező a 4. §-ban vagy a 6. §-ban foglalt rendelkezések 
megsértése miatt a pert a  (8) bekezdésben foglaltak szerint megindította, a peres eljárás illetékeként a nemperes 
eljárásban lerótt illetéken felüli összeget kell megfizetni.”

70. §  A Tpvt. a 88/T. §-át követően a következő alcímcímmel és 88/U. §-sal egészül ki:
„Eljárás az európai uniós versenyszabályok alkalmazása során
88/U. § (1) A 88/A. §-t és – a Gazdasági Versenyhivatal megkeresése tekintetében – a 88/B. §-t – az 1/2003/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az  EUMSz. 101. vagy 102.  cikkében foglalt 
tilalom megsértése miatti polgári jogi igények érvényesítése iránti perekben is.
(2) Azokban a  perekben, amelyek elbírálása során az  EUMSz. 101., illetve 102.  cikkét kell alkalmazni, a  bíróság 
az 1/2003/EK tanácsi rendelet 15. cikke alapján az Európai Bizottságnak az észrevételei megtétele, illetve valamely 
tény- vagy jogkérdés iránti megkereséséről végzéssel határoz.
(3) Az Európai Bizottság észrevételeinek, véleményének megtételével és az eljárás felfüggesztésével összefüggésben 
megfelelően alkalmazni kell a 88/B. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdését.
(4) A bíróság – azokban a perekben, amelyek elbírálása során az EUMSz. 101., illetve 102. cikkét alkalmazta – az ítéletét 
haladéktalanul megküldi az igazságügyért felelős miniszternek az 1/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az Európai 
Bizottság irányában fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából. Az  igazságügyért felelős miniszter 
az ítéletet tájékoztatásul megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.”

71. §  A Tpvt. XIV/B. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIV/B. FEJEZET
A III. FEJEZET RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSÉN ALAPULÓ POLGÁRI JOGI IGÉNYEK BÍRÓSÁG ELŐTTI 
ÉRVÉNYESÍTÉSE
88/V.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatalnak a  44.  § (2)  bekezdésében megállapított, a  67.  § (2)  bekezdése alapján 
a  közérdek érvényesítésére irányuló hatásköre nem zárja ki a  III. Fejezetben foglalt rendelkezések megsértésére 
alapított polgári jogi igények közvetlen bíróság előtti érvényesítését.
(2) A bíróságnak a 8. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt folytatott eljárásában az üzleti gyakorlat részét 
képező tényállítás valóságának bizonyítása az üzleti gyakorlat alkalmazóját terheli.
(3) Ha valamely perben a III. Fejezetben foglalt rendelkezések alkalmazásának szükségessége merül fel, megfelelően 
alkalmazni kell a 88/B. § (1)–(8) bekezdését.”

72. §  A Tpvt. IV. Részének címe helyébe a következő cím lép:
„HETEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”
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73. § (1) A Tpvt. a 92. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Vegyes rendelkezések”

 (2) A Tpvt. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § Ha a bíróság hatáskörének hiánya miatt az ügyet a Gazdasági Versenyhivatalhoz átteszi, a vizsgáló a 43/G–43/I. § 
vagy a 43/J–43/N. § szerint jár el.”

74. § (1) A Tpvt. a 95. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Hatályba léptető rendelkezés, rövid megjelölés”

 (2) A Tpvt. 95. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvény más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Tpvt.”

75. §  A Tpvt. a 95/A. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések”

76. §  A Tpvt. a 95/E. §-át követően a következő 95/F. §-sal egészül ki:
„95/F.  § (1) E  törvénynek a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi 
LVII. törvény, valamint az  azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi 
CXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított eljárási rendelkezéseit – a (2) bekezdésben írt eltéréssel – 
az e rendelkezések hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a Módtv4.-gyel megállapított, a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit
a) az e rendelkezések hatálybalépésekor még el nem rendelt, és
b) az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő
végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
(3) E törvénynek a Módtv4.-gyel megállapított 65/C. § (2) bekezdése alkalmazásában a 2018. január 1. előtt keletkezett 
iratok közül nem tekinthető védekezés céljából készült iratnak az olyan irat vagy iratrész, amely nem az ügyfél és 
megbízott ügyvédje közötti kommunikáció során keletkezett, vagy nem ilyen kommunikáció során elhangzottakat 
rögzít.”

77. §  A Tpvt. a 96. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Felhatalmazó rendelkezések”

78. § (1) A Tpvt. a 98. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezés”

 (2) A Tpvt. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98. § (1) A 6/A. §, a 8. §, a 10. §, a 10/A. § (1) bekezdése, a 10/B. §, a 10/C. §, a 64/B. § (4) bekezdése, a 72/A. § (1) bekezdés 
a) pontja, a 76. § (1) bekezdés j) pontja, a 86. § (1) bekezdése, a 87/A. §, a 88. § (12) bekezdése, valamint a 88/V. § 
(2) bekezdése a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 78. § (10) bekezdése, a 88/C–88/T. § és a 95/E. § (3)–(5) bekezdése a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi 
rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 
2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) E törvény
a) 1.  § (2)  bekezdése, 33.  § (1) és (2a)  bekezdése, 36.  § (1)  bekezdés e)  pontja, 43/H.  § (11)  bekezdése, 80/A.  § 
(1) bekezdése, 80/B. §-a, 80/C. §-a, 80/D. § (1)–(3) bekezdése, 80/E. §-a és 80/F. §-a a Szerződés 81. és 82. cikkében 
meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletnek,
b) 36. § (1) bekezdés e) pontja, 80/A. § (2) bekezdése, 80/D. § (4)–(7) bekezdése és 80/F. §-a a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletnek,
c) 43/H.  § (12)  bekezdése és XI/B. Fejezete – a  Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában – 
a  fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 
2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
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d) 80/G. § (2) bekezdése – a Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában – a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i 2007/76/
EK bizottsági határozatnak, továbbá az azt módosító, 2008. március 17-i 2008/282/EK és 2011. március 1-jei 2011/141/
EU bizottsági határozatoknak
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

79. §  A Tpvt.
 1. 4.  § (1)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvben” szövegrész helyébe a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
 2. 11. § (3) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
 3. 17.  § b)  pontjában az „a végső üzletfelekhez” szövegrész helyébe az „a megállapodásban részt nem vevő 

üzletfelekhez” szöveg,
 4. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában a „döntéseinek” szövegrész helyébe a „piaci magatartásának” szöveg,
 5. 27.  § (6)  bekezdésében az  „összefonódás-bejelentés benyújtásának időpontjához” szövegrész helyébe 

az „összefonódás létrejöttének a 28. § (2) bekezdése szerinti időpontjához” szöveg,
 6. 29/A. § (1a) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasító” szövegrész helyébe a „visszautasító” szöveg, 

a „külön jogorvoslatnak” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslatnak” szöveg,
 7. 31.  §-ában a „más megfelelő kötelezettséget” szövegrész helyébe a „más megfelelő kötelezettséget, vagy – 

ha az érintett piaci viszonyok jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, továbbá a vállalt kötelezettség addigi 
teljesítésének mértékére figyelemmel az célszerűbb – elrendeli a 30. § (3) bekezdése szerint előírt kötelezettség 
végrehajtását” szöveg,

 8. 32. § (4) bekezdésében a „módosítja” szövegrész helyébe az „akkor is módosítja” szöveg,
 9. 33/A.  § (1)  bekezdésében az „önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész helyébe az „önálló, gazdasági 

szervezettel rendelkező” szöveg,
10. 33/B.  §-ában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizedik munkanappal kezdődően augusztus 20-áig” 

szöveg, a „munkanapokon” szövegrész helyébe az „időszakban” szöveg,
11. 38. § (6) bekezdésében az „a Kttv.-nek a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezései szerint öt munkanapon 

belül munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe az  „a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezések 
szerint nyolc napon belül bírósághoz” szöveg, a „bíróság által érkeztetett keresetlevelet” szövegrész helyébe 
a „keresetlevelet” szöveg,

12. 43/H. § (1) bekezdésében a „közzétett” szövegrész helyébe az „a honlapján közzétett” szöveg,
13. 43/H. § (3) bekezdésében a „bocsát ki” szövegrész helyébe a „hoz” szöveg,
14. 43/H. § (7) bekezdés a) pontjában a „70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „67. § (2), 

(3) vagy (5) bekezdése alapján” szöveg,
15. 43/H. § (7) bekezdés b) pontjában a „70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdésében” szövegrész helyébe a „67. § (2), (3) 

vagy (5) bekezdésében” szöveg,
16. 43/H. § (7) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel” szövegrész 

helyébe a „bejelentettel” szöveg,
17. 43/K.  § (2)  bekezdésében az „az összefonódást bejelentő, illetve az  52.  § a)  pont aa)  alpontjában megjelölt 

egyéb vállalkozás” szövegrész helyébe az „az 52. § a) pont aa) alpontjában megjelölt vállalkozás” szöveg,
18. 43/K. § (4) bekezdésében az „összefonódásra vonatkozóan” szövegrész helyébe az „összefonódás vizsgálatára” 

szöveg,
19. 43/N. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „beérkezésétől – ha a 43/M. § (1) bekezdése szerinti díj megfizetésére 

később kerül sor, ennek időpontjától –” szövegrész helyébe a „beérkezését – ha a 43/M. § (1) bekezdése szerinti 
díj megfizetésére később kerül sor, ennek időpontját – követő naptól” szöveg,

20. 43/N. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „70. § (1b) bekezdése” szövegrész helyébe a „67. § (4) bekezdése” 
szöveg,

21. 47. §-át megelőző alcímcímben az „eljáró szerv összetétele” szövegrész helyébe az „eljáró személyek” szöveg,
22. 47. § (2) bekezdésében a „72. § (1) vagy (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „72. § (1) bekezdése vagy 73. § 

(6) bekezdése” szöveg,
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23. 53. § (4) bekezdésében a „hivatalból indult eljárásban vizsgált magatartásnak” szövegrész helyébe a „vizsgált 
magatartásnak” szöveg,

24. 55. §-át megelőző alcímcímben a „kezelésére” szövegrész helyébe a „megismerésére” szöveg,
25. 55. § (5) bekezdésében a „hivatalból indult eljárás” szövegrész helyébe a „versenyfelügyeleti eljárás” szöveg, 

az „ügyfelek” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg, a „külön jogorvoslattal” szövegrész helyébe az „önálló 
jogorvoslattal” szöveg,

26. 55/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím, illetve a név, 
székhely és törvényes képviselője nevének zárt kezelését rendelte el” szövegrész helyébe az „a  természetes 
személyazonosító adatok és a lakcím, illetve a név, székhely és törvényes képviselője nevének zárt kezelését 
rendelték el” szöveg,

27. 55/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok 
versenyhatóságai – az EFTA Felügyeleti Hatóságot is ideértve – (a továbbiakban: tagállami versenyhatóság)” 
szövegrész helyébe az „a tagállami versenyhatóságok” szöveg,

28. 55/A. § (1) bekezdés f ) pontjában, 65/C. § (5) bekezdésében, továbbá 65/D. §-ában a „lefoglalási másolatot” 
szövegrész helyébe a „kutatási másolatot” szöveg,

29. 55/A.  § (3)  bekezdésében a  „legfeljebb nyolcnapos határidőn belül nyilatkozzon” szövegrész helyébe 
a „nyilatkozzon” szöveg, a „határidőben” szövegrész helyébe az „a végzésben meghatározott határidőben” 
szöveg,

30. 55/A. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti adatot” szövegrész helyébe az „üzleti titkot, illetve magántitkot” 
szöveg,

31. 55/B.  § (1)  bekezdésében és 80.  § (5)  bekezdésében a „külön jogorvoslattal” szövegrész helyébe az „önálló 
jogorvoslattal” szöveg,

32. 55/B.  § (2)  bekezdésében az „55/A.  § (2), illetve (3)  bekezdés” szövegrész helyébe az „55/A.  § (2), illetve 
(3) bekezdése” szöveg,

33. 55/B. § (6) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe a „közigazgatási per” szöveg,
34. 65. § (2) bekezdésében a „Hivatalból folytatott eljárásban a vizsgáló” szövegrész helyébe az „A vizsgáló” szöveg,
35. 65/A.  § (4)  bekezdésében a  „Gazdasági Versenyhivatal” szövegrész helyébe a  „Gazdasági Versenyhivatal 

kérelmében” szöveg,
36. 65/A. § (6) bekezdésében a „70. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „vizsgálatot elrendelő” szöveg,
37. 65/A. § (9) bekezdésében a „lefoglalni” szövegrész helyébe a „lefoglalni vagy zár alá venni” szöveg,
38. 65/A.  § (10)  bekezdés b)  pontjában, 65/B.  § (1) és (3)  bekezdésében, 65/C.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és 

(9) bekezdésében, továbbá 65/D. §-ában a „lefoglalási másolat” szövegrész helyébe a „kutatási másolat” szöveg,
39. 65/B. § (3) bekezdésében és 65/C. § (7) bekezdésében a „lefoglalási másolaton” szövegrész helyébe a „kutatási 

másolaton” szöveg,
40. 65/C. § (1) bekezdésében a „nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le” szövegrész 

helyébe a „nem vehető birtokba (nem vizsgálható meg, nem foglalható le, nem vehető zár alá, illetve nem 
másolható le)” szöveg,

41. 65/C. § (7) bekezdésében a „lefoglalási másolatot” szövegrészek helyébe a „kutatási másolatot” szöveg,
42. 65/C.  § (10)  bekezdésében az „a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt nemperes eljárásban, 

a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül” szövegrész helyébe az „a Fővárosi Törvényszék dönt 
közigazgatási nemperes eljárásban, tizenöt napon belül” szöveg,

43. 65/D.  §-ában, továbbá 80.  § (1) és (2)  bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a „véglegessé vált” 
szöveg,

44. 72/A. § (3) bekezdésében és 95/B. § (1) bekezdésében a „külön jogorvoslatnak” szövegrész helyébe az „önálló 
jogorvoslatnak” szöveg,

45. 73/A.  §-át megelőző alcímcímben és 73/A.  § (6)  bekezdésében a „kísérlet” szövegrész helyébe az „eljárás” 
szöveg,

46. 73/A. § (1) bekezdésében a „11. § vagy a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján hivatalból indult” 
szövegrész helyébe a „11.  §-ban vagy a  21.  §-ban, illetve az  EUMSz. 101. vagy 102.  cikkében tilalmazott 
magatartás miatt indított” szöveg,

47. 73/A. § (1), (2) és (6) bekezdésében a „kísérletben” szövegrész helyébe az „eljárásban” szöveg,
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48. 73/A. § (2) bekezdésében az „egyezségi nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés szerinti egyezségi 
nyilatkozatát” szöveg,

49. 73/A. § (3) bekezdés e) pontjában az „elismerő nyilatkozatban” szövegrész helyébe az „egyezségi nyilatkozatban” 
szöveg,

50. 75. § (1) bekezdésében a „hivatalból indult” szövegrész helyébe a „67. § (2) bekezdése alapján indított” szöveg,
51. 75. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a határozatot módosítja” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés 

szerinti határozatát az alábbi esetekben is módosítja” szöveg,
52. 75.  § (5)  bekezdésében az „a bíróság által felül nem vizsgált határozatát visszavonja” szövegrész helyébe 

az „az (1) bekezdés szerinti, a közigazgatási bíróság által el nem bírált határozatát visszavonja akkor is” szöveg,
53. 75.  § (6)  bekezdésében az „a határozatban” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés szerinti határozatban” 

szöveg, a „határozatát visszavonja” szövegrész helyébe az „a határozatot visszavonja” szöveg,
54. 77.  § (2)  bekezdésében a „32.  §, illetve a  75.  §” szövegrész helyébe a „32.  § (4)  bekezdése, illetve a  75.  § 

(3) bekezdése” szöveg,
55. 77. § (4) bekezdésében és 79/B. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé 

válásától” szöveg,
56. 78. § (1c) bekezdésében az „az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásnak a 70. § (1a) bekezdés a) pontja 

szerinti megindításáig, ennek hiányában az összefonódásra vonatkozó összefonódás-bejelentés megtételéig” 
szövegrész helyébe az „az összefonódásra vonatkozó összefonódás-bejelentés megtételéig, ennek hiányában 
az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárásnak a 67. § (3) bekezdése szerinti megindításáig” 
szöveg,

57. 78. § (7) bekezdésében a „külön jogorvoslatnak (82. §)” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslatnak” szöveg,
58. 79/B.  § (4)  bekezdésében a  „kifizetéséről” szövegrész helyébe a  „kifizetése tárgyában” szöveg, a  „külön 

jogorvoslattal (82. §)” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslattal” szöveg,
59. 80. § (1) bekezdés b) pontjában a „68. § (6) bekezdése, illetve a 70. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „67. § 

(11) bekezdése” szöveg,
60. 80.  § (3)  bekezdésében a „bírósági felülvizsgálatát kérték” szövegrész helyébe az „ellen közigazgatási pert 

indítottak” szöveg,
61. 81. §-ában az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
62. 86. § (1) bekezdésében a „2–7. §-ban” szövegrész helyébe a „II. Fejezetben” szöveg,
63. 88. § (1) bekezdésében a „2–7. §-ba” szövegrész helyébe a „II. Fejezet rendelkezéseibe” szöveg,
64. XIV/A. Fejezetének címében a „megsértésen” szövegrész helyébe a „megsértésén” szöveg,
65. 88/A.  § (1)  bekezdésében a „45.  §-ban megállapított, a  70.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „44.  § 

(2) bekezdésében megállapított, a 67. § (2) bekezdése” szöveg,
66. 88/B. § (7) bekezdésében és 88/C. § (4) bekezdésében a „per tárgyalását” szövegrész helyébe a „peres eljárást” 

szöveg,
67. 88/B.  § (7)  bekezdésében a „jogerősen határozatot hozott vagy az  eljárását egyébként jogerősen lezárta” 

szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozatot hozott vagy az  eljárását egyébként véglegesen lezárta” 
szöveg, a „jogerős döntését” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntését” szöveg,

68. 88/C. §-át megelőző alcímcímben a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben” szövegrész helyébe 
a „Ptk.-ban” szöveg,

69. 88/C. § (1) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész 
helyébe a „Ptk.” szöveg,

70. 88/H.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „uniós versenyhatóság) jogerős” szövegrész helyébe az  „uniós 
versenyhatóság) véglegessé vált” szöveg,

71. 88/L. § (1) bekezdésében a „fellebbezéssel” szövegrész helyébe a „külön fellebbezéssel” szöveg,
72. 88/L. § (3) bekezdésében a „kihallgatni” szövegrész helyébe a „meghallgatni” szöveg, a „kihallgatás” szövegrész 

helyébe a „meghallgatás” szöveg
lép.

80. §  Hatályát veszti a Tpvt.
 1. 16/A. § (2) bekezdésében az „Ilyen esetben bírság kiszabásának nincs helye.” szövegrész,
 2. 32. § (1) és (3) bekezdése,
 3. 43/D. § (1) bekezdésében az „ , a Gazdasági Versenyhivatal honlapján való közzététellel” szövegrész,
 4. 43/D. § (5) bekezdése,
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 5. 45. §-át megelőző alcímcím,
 6. 52. § c) pontja,
 7. 55. § (7) bekezdése,
 8. 58. §-a és az azt megelőző alcímcím,
 9. 72/A. § (4) bekezdése,
10. 75. § (2) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése,
11. 78/B. § (4) bekezdésében a „ , francia vagy német” szövegrész,
12. 78/C. § (5) bekezdésében az „ , és gondoskodik annak az érintett ügyféllel való közléséről” szövegrész,
13. XV–XVII. Fejezete, valamint
14. 95/E. § (5) bekezdésében a „88/A. §-át, 88/B. §-át,” szövegrész.

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

81. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 7. § megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21.  §-ának megsértése esetén irányadó 
rendelkezések szerint.”

3. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló  
2008. évi XLVII. törvény módosítása

82. §  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 28. §
a) (1) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének és melléklete 
16. pontjának,
b) (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kölcsönös jogsegély vonatkozásában való 
végrehajtásáról szóló 2006. december 22-i 2007/76/EK bizottsági határozatnak, továbbá az  azt módosító 2008. 
március 17-i 2008/282/EK és 2011. március 1-jei 2011/141/EU bizottsági határozatoknak
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a fogyasztóvédelmi hatóság, a Felügyelet és a Gazdasági 
Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában.”

83. §  Az Fttv.
a) 19. § c) pontjában az „a Tpvt.” szövegrész helyébe az „a versenyfelügyeleti eljárásnak a Tpvt.-ben megállapított” 

szöveg,
b) 26. § (1) bekezdésében a „hivatalból vizsgálatot rendel el” szövegrész helyébe a „vizsgálatot rendel el” szöveg, 

a „tevékenység, magatartás vagy állapot” szövegrész helyébe a „magatartás” szöveg,
c) 27.  § (1)  bekezdésében a „Tpvt. 63.  § (1)  bekezdését, (2)  bekezdés a)  pontját, (4)  bekezdését, (5)  bekezdés 

a) pontját, valamint (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „Tpvt. 63. § (2) bekezdés a) pontját és (9) bekezdés 
a) pontját” szöveg,

d) 28. § (2) bekezdésében a „2008/282/EK bizottsági határozattal” szövegrész helyébe a „2008/282/EK, valamint 
a 2011/141/EU bizottsági határozattal” szöveg

lép.

4. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

84. §  Nem lép hatályba az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a  közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 323. § a) pontja.

5. Hatályba léptető rendelkezés

85. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2017. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–83. § és a 86. § 2018. január 1-jén lép hatályba.



1570 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám 

6. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezés

86. §  Az 58.  § a  fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kölcsönös jogsegély vonatkozásában való 
végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról szóló 2011. március 1-jei 2011/141/EU bizottsági határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság és 
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank feladatkörében 
és eljárásában.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

A nemzetgazdasági miniszter 33/2017. (X. 26.) NGM rendelete
a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti 
szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77.  § 
(2)  bekezdésében, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköreiről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere

1. § (1) A  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(a  továbbiakban: Pmt.) 1.  § (1)  bekezdés j) és k)  pontja szerinti tevékenységet végző szolgáltató (a  továbbiakban 
együtt: szolgáltató) a Pmt. 27. §-ában meghatározottaknak megfelelő saját kockázatértékelésében rögzíti, hogy mely 
ismérvek alapján és milyen dokumentumokra alapozva készítette el.

 (2) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során a Pmt.-ben meghatározottakon kívül a következőket veszi 
figyelembe:
a) az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelése és
b) a  kereskedelmi hatóság által folytatott eljárások során keletkezett és a  honlapon nyilvánosságra hozott 

dokumentumok.
 (3) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során különösen

a) egy értékelés alá vont állam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere megfelelőségével és 
hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos nyilvánosan közzétett értékeléséből,

b) nyilvános forrásból és
c) tudományos intézményektől
származó információkat vehet figyelembe.

 (4) A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő (a továbbiakban: nemesfémmel kereskedő) esetében 
a kockázatértékelés elkészítése a Pmt. 27. § (4) bekezdése alapján mellőzhető, ha
a) a  nemesfémmel kereskedő a  kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba vétel során nyilatkozik arról, 

hogy nemesfém tárgyakra vonatkozó kereskedelme során nem fogad el háromszázezer forintot elérő vagy 
meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, és

b) a nemesfémmel kereskedő nemesfém értékesítésből származó előző éves vagy – a tevékenységét a tárgyévben 
megkezdő, a  kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedő  – várható éves 
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árbevétele nem haladja meg az évi tízmillió forintot. A mentesség alátámasztására a nyilvántartásban szereplő 
nemesfémmel kereskedő köteles a felügyeletet ellátó szerv, a kereskedelmi hatóság részére minden év május 
31. napjáig az előző év forgalmáról jelentést tenni.

 (5) A  belső kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató minden év január 31. napjáig aktualizálja 
kockázatértékelését a  Pmt. 65.  §-a szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyásával, vagy ha 
nem történt változás a  belső kockázatértékelés alapjául szolgáló információkban, ennek tényét jegyzőkönyvben 
rögzíti. A  szolgáltató a  (7)  bekezdésben felsorolt tényezőkben bekövetkezett változást követően az  e  rendeletben 
meghatározott esetekben belső kockázatértékelését soron kívül módosítja.

 (6) A kockázatértékelés eredményének felhasználásával készített belső kockázatértékelés során a szolgáltató ügyfeleit 
dokumentáltan alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja be a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az  Európai Unió és 
az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló  
2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.)  
NGM rendelet 1. és 2. mellékletének figyelembevételével.

 (7) A szolgáltató ügyfeleit a következő tényezők esetén köteles magas kockázati kategóriába sorolni:
a) ügyfélkockázati tényezők:

aa) az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás szokatlan körülmények között zajlik;
ab) az ügyfél közvetítőt vagy segítőt vesz igénybe az ügylet lebonyolítása során;
ac) a jogi személy tulajdonosi szerkezete összetett és nehezen átlátható;
ad) a kereskedelmi hatóság honlapján közzétett, a joghátrányok kiszabására vonatkozó információk;
ae) a nem természetes személy ügyfél képviseletében eljáró személy hamis, félrevezető információt ad, 

vagy nincs kellőképpen tisztában az általa képviselt szervezet működési körülményeivel;
b) termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szolgáltatási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők:

ba) az  ügylet tárgya az  általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott befektetési arany 
forgalmazása;

bb) egy ügyfél tekintetében évi százmillió forintot meghaladó készpénzes ügylet bonyolódik;
bc) az ügylet tárgyának készpénzben fizetett része alkalmanként a húszmillió forintot meghaladja;

c) földrajzi kockázati tényezők:
ca) az ügyfél vezetője, tényleges tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik ország állampolgára, vagy ott lakóhellyel rendelkezik;
cb) az  ügyfél valamely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban bejegyzett gazdasági társaság leányvállalata, vagy szervezet magyarországi képviselete.
 (8) A  szolgáltató ügyfeleit az  üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az  ügyleti megbízás teljesítésekor a  (7)  bekezdésben 

meghatározott tényezők alapján sorolja kockázati kategóriába, majd – amennyiben a Pmt. 3. § 45. pont a) alpontja 
értelmében üzleti kapcsolat jön létre – az  üzleti kapcsolat fennállása során végzett monitoring tevékenységének 
eredményeképpen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a megállapított kockázati szintet.

 (9) A  tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést 
elfogadó árukereskedő (a továbbiakban: árukereskedő) a termékhez kapcsolódó kockázati tényezők közül magasabb 
kockázatúnak köteles besorolni: a  drágakő, műtárgy, a  tízmillió forintot meghaladó értékű légi, vízi és szárazföldi 
gépjármű, valamint haszongépjármű forgalmazását.

2. § (1) A szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítésekor végzett kockázatértékelés során dönt az ügyfél-átvilágítás módjáról, 
illetve az üzleti kapcsolat esetleges megtagadásáról.

 (2) Az üzleti kapcsolat létesítésekor alacsony kockázati szint állapítható meg az ügyfél vonatkozásában, ha az egyszerűsített 
ügyfél-átvilágítás feltételei fennállnak, vagy ha nem merül fel egyetlen, az  1.  § (7)  bekezdésében felsorolt magas 
kockázatra vonatkozó tényező sem. A nemesfémmel kereskedő átlagos kategóriába sorolja az ügyfelet, ha a magas 
kategóriába sorolás szempontjai közül legfeljebb három, és a  kockázati tényező súlyozása alapján relatív kisebb 
kockázati tényező merült fel.

 (3) A  szolgáltató a  magas kockázatra vonatkozó tényező felmerülése esetén az  üzleti kapcsolatot a  Pmt. 11.  § 
(2) bekezdésében meghatározott megerősített eljárásban kíséri figyelemmel.

 (4) A szolgáltató a belső kockázatértékelése alapján a meghatározott kockázatok csökkentésére és kezelésére vonatkozó 
eljárásrendet a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatában (a  továbbiakban: belső szabályzat) határozza 
meg. A szolgáltató kidolgozza továbbá, hogy mely esetben kér be az ügyféltől a pénzügyi eszköz forrására vonatkozó 
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információt, mikor alkalmaz megerősített eljárást, és milyen időszakonként vizsgálja felül az  általa beszerzett 
ügyfél-átvilágítási adatot.

 (5) A szolgáltató a beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza a kockázat kezelése érdekében szükséges 
intézkedést. A meghatározott intézkedést határidőhöz köti és kijelöli a végrehajtásért felelős személyt.

 (6) A  szolgáltató a  belső kockázatértékelését az  1.  § (5)  bekezdésében foglaltak szerint soron kívül felülvizsgálja, 
amennyiben
a) az általa korábban már azonosított kockázat természete megváltozik,
b) új típusú pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
c) minden egyéb esetben, amikor a szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a kockázatértékelés alapjául szolgáló 

információ már nem alkalmazható.

2. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

3. § (1) Az ügyfél-azonosítási kötelezettség végrehajtása érdekében a Pmt. 14. § (4) bekezdése értelmében a háromszázezer 
forintot elérő vagy meghaladó összegű, valamint a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű 
ügyleti megbízás teljesítésekor rögzített adatok kezelése során úgy kell eljárni, hogy azok a további azonosítás során 
a nemesfémmel kereskedő ügyfél-átvilágításban közreműködő vezető tisztségviselője, foglalkoztatottja vagy segítő 
családtagja (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) részére elérhetőek legyenek.

 (2) Az ügyfél-azonosítási kötelezettség végrehajtása érdekében a Pmt. 14. § (4) bekezdése értelmében háromszázezer 
forintot elérő vagy meghaladó összegű, valamint a  kettőmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű 
készpénzes ügyleti megbízás teljesítésekor rögzített adatok kezelése során úgy kell eljárni, hogy azok a  további 
azonosítás során az árukereskedő ügyfél-átvilágításban közreműködő foglalkoztatottja részére elérhetőek legyenek.

4. § (1) A  kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató az  ügyfél és az  ügylet tekintetében a  pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása szempontjából a  (2)–(3)  bekezdés alapján történő, leválogatására alkalmas informatikai 
rendszert működtet, amely lehet automatikus és manuális. Az évi tízezer tranzakciónál többet lebonyolító szolgáltató 
az  ügyfelekre vonatkozó automatikus szűrőrendszert működtet. A  szolgáltató az  évi tízezer alatti tranzakció szám 
esetén manuális szűréssel biztosítja a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása szempontjából az  ügyfél és 
a szokatlan ügylet leválogatását.

 (2) A szolgáltató a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra végez szűrést:
a) húszmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés az ügyfél részéről,
b) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból kezdeményezett 

tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet, valamint
c) a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-, illetve ügylettípusok.

 (3) A szolgáltató további szűrési feltételeket határozhat meg a nemzeti kockázatértékelés és a belső kockázatértékelése 
alapján.

 (4) A szolgáltató a szűrés feltételeit folyamatosan felülvizsgálja.
 (5) A szűrési feltételek alapján azonosított ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából 

történő elemzését és értékelését a szolgáltató a szűrést követő tíz napon belül végzi el.
 (6) A  szűrési feltételek alapján azonosított ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének folyamatát, annak 

eredményét, és az ez alapján hozott döntést a szolgáltató dokumentálja.

5. § (1) A belső szabályzatban a szolgáltató kidolgozza a Pmt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott rendszer (a továbbiakban: 
bejelentési rendszer) működtetésének feltételeit.

 (2) A bejelentést a szolgáltató 8 napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem számít bele.
 (3) A  bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt a  bejelentéssel érintett személy és a  Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója.
 (4) Ha a  szolgáltató azt állapítja meg, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra utaló adat, tény, illetve 

körülmény merül fel, úgy a kijelölt személy haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
 (5) Ha a  szolgáltató azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést tesz 

a nyomozó hatóságnál.
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6. §  A belső szabályzatban a szolgáltató meghatározza, hogy a kijelölt vezető a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek 
teljesítése vonatkozásában az  ellenőrzéseket milyen rendszerességgel hajtja végre, azokat hogyan dokumentálja, 
mulasztás vagy szabályszegés esetén milyen intézkedéseket alkalmaz.

7. §  A  szolgáltató köteles a  pénzügyi információs egységtől, a  kereskedelmi hatóságtól vagy a  bűnüldözési szervtől 
érkezett megkeresést öt napon belül teljesíteni.

8. § (1) A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen az üzleti kapcsolat
a) személyes adat,
b) ügyfél-azonosító szám,
c) ügylettípus vagy
d) összeghatár
szerinti keresésére.

 (2) A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen a benne rögzített adatoknak 
a Pmt.-ben meghatározott időtartam alatt visszakereshetőséget lehetővé tevő nyilvántartására.

3. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei és azok felügyeleti jóváhagyásának 
szabályai

9. §  A szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele
a) a  Pmt. 1.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott, az  Európai Unió területén székhellyel rendelkező 

szolgáltató vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező – a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában 
meghatározott – szolgáltató, amelyre a  Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények 
vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll,

b) olyan gazdasági társaság, amelynek értékpapírját egy vagy több tagállamban bevezették a  szabályozott 
piacra, vagy olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a  közösségi joggal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak,

c) a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv,
d) helyi önkormányzat, a  helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy a  c)  pontba nem tartozó központi 

államigazgatási szerv,
e) az  Európai Parlament, az  Európai Unió Tanácsa, az  Európai Bizottság, az  Európai Unió Bírósága, az  Európai 

Számvevőszék, az  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a  Régiók Bizottsága, az  Európai Központi Bank, 
az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve.

10. §  A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele:
a) nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
b) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges tulajdonosa 

stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel.

11. § (1) Az  árukereskedő a  Pmt.-ben meghatározottakon kívül fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmaz húszmillió forintot 
meghaladó egyedi üzleti megbízás teljesítésekor.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az árukereskedő nyilatkoztatja az ügyfelet a pénzeszköz eredetéről.

12. §  A kereskedelmi hatóság a szolgáltató által alkalmazott egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit a Pmt. 
szerinti belső szabályzat részeként hagyja jóvá.

4. A megerősített eljárás esetkörei és feltételrendszere

13. § (1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül akkor alkalmaz megerősített eljárást, ha az ügyfél:
a) az ügyfél-átvilágítási intézkedés során nem jelent meg személyesen,
b) nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
c) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkezik, valamint
d) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező 

tényleges tulajdonos.
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 (2) A  szolgáltató belső kockázatértékelése alapján a  belső szabályzatában határozza meg, hogy a  Pmt.-ben és 
az e rendeletben meghatározottakon kívül mely esetekben alkalmaz megerősített eljárást.

14. § (1) A szolgáltató a megerősített eljárás során a következő intézkedéseket hajtja végre:
a) további információ szerzése

aa) az ügyfélről,
ab) a tervezett ügylet természetéről,
ac) az ügyfél pénzügyi eszközéről és annak forrásáról,
ad) a tervezett vagy végrehajtott ügylet céljáról,

b) az ügyfélhez kötődő üzleti kapcsolatok számának és időzítésének kiemelt vizsgálata és
c) további vizsgálatok céljából ügylet kiválasztása.

 (2) Húszmillió forintot meghaladó ügyleti megbízás, valamint a kockázatértékelésben magas kockázatúnak minősített 
esetekben a szolgáltató nyilatkoztatja az ügyfelet a pénzeszköz forrásáról.

 (3) Ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, a szolgáltató az ügyfél azonosítását szolgáló 
iratok hiteles másolatát bekéri az ügyféltől.

 (4) A  megerősített eljárásban az  ügylet teljesítését minden esetben a  szolgáltató vezető tisztségviselőjének 
jóváhagyásához kell kötni.

 (5) Szokatlan egy tranzakció, ha nem áll összhangban az adott ügyfélről kialakított képpel vagy az adott termékkel, illetőleg 
szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett eljárásokkal, továbbá ha nincs világosan érthető gazdasági célja. 
Szokatlannak minősülhet egy tranzakció, ha az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik 
a tranzakciók gyakorisága, nagysága.

 (6) Összetett egy tranzakció, ha az  ügyfél korábbi tevékenységéhez képest eltér az  alkalmazott tranzakcióformáktól, 
bonyolult, nehezen átlátható és áttekinthető folyamatokon, résztvevőkön keresztül valósul meg.

 (7) A megerősített eljárás alkalmazása során a szolgáltató csak a Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) által meghatározott további adatokat kérhet az ügyféltől.

5. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményei,  
auditálásának módja, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtása

15. § (1) A  kockázatértékelésre kötelezett szolgáltató akkor alkalmazhat működése során ügyfél-azonosítást távollévő 
ügyfeleknél, ha működtet olyan előzetesen auditált, elektronikus hírközlő eszközt (valós idejű kép- és hangátviteli 
rendszer), mely akkor auditálható és működtethető, ha legalább az alábbi informatikai biztonsági követelményeknek 
megfelel:
a) elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b) üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal 

ellenőrzöttek,
c) változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező 

változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhassanak meg,
d) adatmentési és visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 

a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,
e) a  felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, dokumentált és 

az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
f ) a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat 

megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a  rendkívüli eseményekről automatikus 
figyelmeztetések generálódnak,

g) a  hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési szabályzat 
szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység naplózott, a  napló 
fájlok sérthetetlensége biztosított, és a  kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések 
generálódnak,

h) a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
i) a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j) adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az  adatkommunikáció 

bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
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k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt,
l) karbantartása szabályozott,
m) adathordozóinak védelme szabályozott, biztosított, hogy az adathordozókhoz csak az arra jogosult személyek 

és csak az adatkezelési cél teljesülése érdekében férnek hozzá, ennek felülvizsgálata és ellenőrzése rendszeresen 
megtörténik,

n) saját kontrolljai és az  üzemeltetési szabályzat gondoskodnak a  rendszerelemek és a  kezelt információk 
sértetlenségéről és védelméről,

o) biztosított a  megfelelő szintű fizikai védelem, az  elkülönített környezet és az  egyes biztonsági események 
detektálása.

 (2) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy
a) az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos, 

titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,
b) az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatását, beleértve a szolgáltatás 

biztonságára vonatkozó ügyféloldali felelősséget is,
c) a szolgáltató oldali azonosításban csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt, aki a valós 

idejű ügyfél-azonosítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,
d) az  elektronikus hírközlő eszközre, és az  ügyfél-átvilágítási folyamatra vonatkozó olyan vizsgálati jelentéssel 

rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a biztonsági kockázatokkal arányos, és megfelel 
különösen az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek,

e) a jogi szabályozás, az alkalmazott technológiában vagy az üzleti folyamatban történt releváns, a működésre 
kiható változás esetén, de legalább kétévente, a vizsgálati jelentést megújítsa,

f ) a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában 
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik 
legalább
fa) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Systems Auditor (CISA),
fb) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Security Manager (CISM),
fc) az  International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP) vagy
fd) az  Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead 

Auditor)
 képesítéssel és minősítéssel,
g) az  ügyfél kérésére az  ügyfél számára lehetővé tegye az  ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatoknak 

az adatkezelés céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a  tárolt adatok változatlan formában és 
tartalommal történő megjelenítését.

 (3) A  szolgáltató foglalkoztatottja az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-átvilágítást 
(a továbbiakban: valós idejű ügyfél-átvilágítás) egy erre a célra elkülönített és felszerelt helyiségben végzi.

 (4) A szolgáltató visszakereshető módon rögzíti
a) a helyiségbe belépő személyt,
b) a helyiségből kilépő személyt, valamint
c) a be- és kilépés időpontját.

 (5) A  valós idejű ügyfél-átvilágítást csak a  szolgáltató olyan foglalkoztatottja végezheti, akinek a  szolgáltató előzőleg 
e tevékenység ellátására képzést szervezett, és aki azt követően eredményes vizsgát tett.

 (6) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél átvilágítására vonatkozó 
biztonságos feltételeket, amennyiben
a) az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten hozzájárult,
b) a valós idejű ügyfél-átvilágítás legalább kétfaktoros – amelyek közül egyik kép- és hangátvitelt lehetővé tevő 

elektronikus hírközlő eszköz –, és a faktorai legalább két eltérő technológián alapulnak,
c) a  valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása, és a  kép 

megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére és az ügyfél által bemutatott 
fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, az  okmányban foglalt adatok és a  bemutatott okmány 
biztonsági elemeinek azonosítására,
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d) az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött, valamint
e) az átvilágítás megfelelőségét további, második szintű ellenőrzés követi a szolgáltatón belül.

16. § (1) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél között létrejött teljes kommunikációt, 
az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett 
hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.

 (2) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató foglalkoztatottja felszólítja az ügyfelet arra, hogy
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a  valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító 

igazolvány vagy vezetői engedély okmányazonosítóját, és
c) úgy mozgassa a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolványát 

vagy vezetői engedélyét, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és rögzíthetők 
legyenek.

 (3) A  valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató foglalkoztatottja megbizonyosodik arról, hogy a  valós idejű 
ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély alkalmas-e 
a valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így
a) kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély egyes elemei és azok elhelyezkedése 

megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,
b) az  egyes biztonsági elemek – különösen a  hologram, a  kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági 

elemek – felismerhetők és sérülésmentesek,
c) a  kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély rendelkezik gépi adatolvasást 

lehetővé tevő mezővel,
d) a  kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély okmányazonosítója megegyezik 

az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, továbbá az felismerhető és sérülésmentes.
 (4) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott megbizonyosodik arról, hogy

a) az  ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az  általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító 
igazolványon vagy vezetői engedélyen látható arckép alapján, és

b) a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon vagy vezetői engedélyen megtalálható adatok logikailag 
megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.

 (5) A  szolgáltató a  valós idejű ügyfél-átvilágítás során az  ügyfél által bemutatott kártyaformátumú személyazonosító 
igazolvány vagy vezetői engedély adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás 
adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

 (6) A szolgáltató egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld az ügyfélnek 
az ügyfél választása szerint az ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben mobiltelefonszámra, amely 
kódot az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás befejezéséig a szolgáltató által választott kommunikációs formában 
küld vissza a szolgáltatónak.

 (7) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti nyilatkozatok megtételére és 
okiratok bemutatására hívja fel az ügyfelet.

 (8) A szolgáltató a  (7) bekezdés alapján bemutatott okiratok adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás 
vagy olyan nyilvántartás adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

 (9) A szolgáltató megszakítja a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben
a) az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b) az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
c) az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d) a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
f ) az ügyfél nem, vagy a szolgáltató foglalkoztatottja számára észlelhetően befolyás alatt tesz nyilatkozatot, vagy
g) az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

 (10) Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, 
illetve körülmény felmerülése esetében, a szolgáltató a (9) bekezdésben írt feltételek fennállása ellenére is elvégzi 
a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnél.

17. §  A valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott foglalkoztatottjának a valós idejű 
ügyfél-átvilágítás egészére kiterjedő ellenőrzése zárja le.
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18. §  A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy is igénybe tudja venni.

6. A kockázatérzékenységi megközelítés alapján az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti 
megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek

19. § (1) Az ügyleti megbízás teljesítéséhez a belső szabályzatban meghatározott vezető jóváhagyása szükséges, ha
a) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország által kiállított okiratot 

mutat fel az ügyfél,
b) az ügyleti megbízás ellenértéke vagy annak készpénzes része a húszmillió forintot meghaladja, valamint
c) ha gyanú merül fel arra, hogy az ügylet lebonyolításakor megjelent személy nem azonos a valódi ügyféllel vagy 

a tényleges tulajdonossal, a megjelent ügyfél vagy képviselője nem tudja igazolni eljárásának jogcímét.
 (2) Az ügylet teljesítéséhez a jóváhagyást a belső szabályzatban meghatározott vezető írásban köteles megadni.

7. Az ügylet felfüggesztése

20. § (1) A szolgáltató belső szabályzatában meghatározza az ügylet felfüggesztése során
a) az ügyfélnek adandó tájékoztatás részleteit, és
b) az ügyletet lebonyolító kötelezettségét és felelősségét.

 (2) A szolgáltató biztosítja, hogy
a) a  felfüggesztés tényéről a  szolgáltató tudomással bíró foglalkoztatottja megismerje az  ügyfélnek adott 

tájékoztatás szerinti eljárás menetét,
b) a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges alkalmazottat, szervezeti egységet vonja be,
c) a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon értesíti 

a pénzügyi információs egységként működő hatóságot, és a tőle kapott instrukciók szerint jár el, valamint
d) a felfüggesztés ideje alatt a telefonos kapcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő hatósággal 

a kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen.
 (3) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát 

elkülönítetten kezeli.

8. A képzési program

21. § (1) A kockázatértékelés elkészítésére köteles szolgáltató az azonosítást végző alkalmazottainak a munkaviszony kezdetét 
követő 15 napon belül, jogszabályváltozást, belső szabályzat változását követő 15 napon belül, valamint ettől 
függetlenül legalább évente egy alkalommal képzést tart a (2) bekezdésben meghatározott témákra kiterjedően.

 (2) A képzések programja legalább az alábbi témaköröket tartalmazza:
a) belső szabályzat foglalkoztatottakra vonatkozó elemei a belső eljárási rend figyelembevételével,
b) pénzmosásra vagy a  terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor 

figyelembe veendő szempontok,
c) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket 

érintő nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezések foglalkoztatottakat érintő elemei,
d) ügyfél-átvilágítás gyakorlata, a rögzítendő adatok köre, kiemelt közszereplők, valamint
e) a bejelentési kötelezettség esetei a kockázatértékelés során.

 (3) A  kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató vezetője vagy a  szabályzat átdolgozásáért felelős személy 
köteles kétévente a kereskedelmi hatóság, a szakmai érdekképviselet vagy egyéb szervezet által szervezett képzésen 
részt venni.

 (4) A  kockázatértékelés elkészítésére nem kötelezett szolgáltató köteles a  belső szabályzatról, az  ügyfél-azonosítás 
menetéről valamennyi belépő alkalmazott részére a munkaviszony kezdetét követő 5 napon belül képzést tartani, 
valamint bármely, a Pmt.-t vagy az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedéseket érintő nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezéseket érintő változásról a  kihirdetést 
követő 5 napon belül írásban értesíteni.
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9. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének 
minimumkövetelményei

22. § (1) A szolgáltató a Kit. 3. § (6) bekezdésében megfogalmazott kötelezettség teljesítése érdekében a szűrőrendszert a (2)–
(5) bekezdésben meghatározottak szerint működteti.

 (2) A szolgáltató a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Biztonsági Tanácsának (a  továbbiakban: ENSZ BT) határozatai haladéktalan és teljes körű végrehajtása 
érdekében az  általa rögzített teljes ügyfélállomány személyes adatait összeveti az  uniós jogi aktusokban és 
az  ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival az  üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint az  ügyleti 
megbízás elfogadásakor. A Kit. 3. § (5) bekezdése szerinti tájékoztató közzétételét követően a saját ügyfélállománya 
vonatkozásában a szűrést elvégzi.

 (3) A szűrést az évi több mint tízezer tranzakciót lebonyolító szolgáltató a háromszázezer forintot meghaladó ügyleteikre 
vonatkozóan kizárólag automatikusan működő szűrőrendszer alkalmazásával hajthatja végre, amely a szolgáltató által 
rögzített teljes ügyfélállomány személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő 
személyek adataival való rendszeres, manuális beavatkozást nem igénylő összehasonlítására alkalmas informatikai 
rendszer.

 (4) A  szűrést a  (3)  bekezdésben meghatározott forgalomnál kevesebb tranzakciót lebonyolító szolgáltató manuálisan 
működő szűrőrendszer alkalmazásával is végrehajthatja, amely egy, a szolgáltató által rögzített teljes ügyfélállomány 
személyes adatainak az  uniós jogi aktusokban és az  ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való 
összehasonlítására alkalmas, nem automatikus eljárás.

 (5) A  szűrések végrehajtását a  szolgáltató dokumentálja, és a  dokumentumokat visszakereshető módon a  szűréstől 
számított 8 évig megőrzi, valamint azokat a felügyeleti ellenőrzés során bemutatja.

10. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel 
iránti eljárásának részletes szabályairól

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása

1. § (1) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a  korai fázisú vállalkozásokról és a  korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.

 (2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát,
b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát,
c) a korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt nyilvántartásba 

vétel tényét, valamint
d) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.
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2. §  Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelyet a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül 

alapítottak,
b) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves 

nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
c) amely vállalkozásnál a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója 

szerint a  korai fázisú vállalkozásnál, a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény  
(a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, 
legfeljebb húsz fő,

d) amely vállalkozás esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem 
eszközölt,

e) amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,
f ) amelynek a  tevékenysége a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi  

LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel, valamint
g) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

3. §  Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,
b) amely a  nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik 

befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, amely a 6. § (2) bekezdésében 
felsorolt ágazatokban végez tevékenységet és a  6.  § (3)  bekezdésében felsorolt ágazatokban végez 
főtevékenységeként tevékenységet, illetve az  ott felsorolt tevékenységeket főtevékenységeként látja el, 
valamint

c) amely olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven 
belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a  jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) 
kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).

2. A nyilvántartásba vételi kérelem

4. §  A korai fázisú vállalkozás és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás a Hivataltól kérheti a nyilvántartásba 
vételt.

5. §  A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikus úton kizárólag a Hivatal által erre a célra rendszeresített elektronikus 
űrlap útján nyújtható be. Az  elektronikus ügyintézés lehetősége a  Hivatal internetes honlapján üzemeltetett 
elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen érhető el.

6. §  (1) Az elektronikus vagy papír alapon benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező 
nevét, székhelyét, a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, adószámát, cégjegyzékszámát, továbbá arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kéri-e 
a  nyilvántartásba vételt, valamint nem elektronikus úton történő írásbeli kapcsolattartás esetén a  kérelmező 
képviselőjének aláírását, elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az elektronikus űrlap hitelesítését.

 (2) A korai fázisú vállalkozás képviselője – a 2. § a)–g) pontjaiban foglaltakon túl – arról is nyilatkozik, hogy a korai fázisú 
vállalkozás nem végez – 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 – a következő ágazatokban tevékenységet:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban,
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatban,
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban,

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
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cb) amennyiben a  támogatás feltétele az  elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatban.
 (3) A korai fázisú vállalkozás képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy főtevékenységként a következő ágazatokban nem 

végez tevékenységet:
a) szállítási ágazat,
b) kereskedelmi ágazat,
c) ingatlanügyletek.

 (4) Ha a  kérelmező még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a  kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a  2.  § b) 
és c) pontja szerinti feltételek fennállása kapcsán várhatóan az első üzleti év végéig nem éri el a 2. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti feltételt időarányosan, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt.

7. §  A  nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a  nyilvántartás időtartama alatt a  korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot küld a Hivatal részére.

3. Nyilvántartásba vételi eljárás

8. § (1) A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy tartalmazza-e a 2–3. §-ban 
meghatározott alaki követelményeket, valamint a 6. §-ban meghatározott nyilatkozatokat.

 (2) Ha a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg az  (1)  bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, 
a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon 
belül történő pótlására.

 (3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg az előírt 
követelményeknek, valamint ha a (2) bekezdés szerinti határidő alatt a hiányok pótlására nem került sor.

9. §  Ha a nyilvántartási kérelem (hiánypótlás) megfelel a 8. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, a Hivatal a kérelmezőt 
nyilatkozata alapján korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként a kérelem 
benyújtása napjától számított 10 napon belül nyilvántartásba veszi, a kérelem benyújtása napjára visszamenőleges 
hatállyal.

10. §  Az  a  kérelmező is jogosult a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani, amelynél legkorábban  
2017. január 1-jén fennállnak a 2–3. és 6. §-ban meghatározott feltételek.

4. A nyilvántartásból történő törlés

11. §  A  nyilvántartásba vett vállalkozás bármikor kérheti a  nyilvántartásból történő törlését. A  nyilvántartásból történő 
törlés iránti kérelmet az erre rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani elektronikus úton, amelyben meg 
kell jelölni a nyilvántartásba vételt elrendelő határozat számát, a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és 
adószámát, valamint a nyilvántartásba vett vállalkozás nyilatkozatát a nyilvántartásból történő törlés iránt. A kérelem 
alapján a Hivatal törli a vállalkozást a nyilvántartásból.

12. §  Ha a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként nyilvántartásba vett vállalkozás az  1.  melléklet szerinti 
nyilatkozatot nem nyújtja be a  Hivatal részére a  7.  §-ban meghatározott határidőben, a  Hivatal a  korai fázisú 
vállalkozást és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozást hivatalból törli a nyilvántartásból.

5. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................. (a vállalkozás törvényes képviselője) mint a  ..............................................................  
(a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás 
törvényes képviselője, a  korai fázisú vállalkozások és a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások 
nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján, az alábbi nyilatkozatot teszem:

 1.  A korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás neve, nyilvántartási száma, a nyilvántartásba vétel dátuma:

 2. Fennállnak a Tao. tv. 7. § (8) bekezdése és a Korm. rendelet 3. §-a alapján az alábbi feltételek:

A vállalkozásnak nincs végrehajtható adótartozása: Kérjük X-szel jelölni!
Van:     o
Nincs: o

A vállalkozás részesedést szerzett legalább egy korai fázisú 
vállalkozásban, ha igen, melyikben:

A korai fázisú vállalkozás neve, nyilvántartási száma,  
a nyilvántartásba vétel dátuma:

A vállalkozás milyen gazdasági ágazatba fektetett be: 

A vállalkozás olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett 
részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven 
belül sem a vállalkozás, sem a jogelődje vagy  
a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja 
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa)

Kérjük X-szel jelölni!
Igen:  o
Nem: o

A nyilatkozat kelte: ..........................................................................................
A törvényes képviselő aláírása: ...................................................................
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A nemzetgazdasági miniszter 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

Prímaenergia Zrt. 
(Telephely: 3014 Hort, Csányi útfél)  

a BP/0102/994-2/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – a szállítható nyomástartó berendezések 
biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti – ellenőrzés 
megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016. augusztus 11. napjától jogosultságot szerzett az alábbi 
tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Megfelelőségértékelési terület 
Termék család, termék

Megfelelőségértékelési 
tevékenység 

Eljárás/modul

Jogszabály vonatkozó 
rendelkezései

Cseppfolyós propán- és butángázok, és 
ezek keverékeinek szállítására szolgáló, 
megfelelőségi jelöléssel ellátott szállítható 
hegesztett alumíniumötvözet és hegesztett acél 
palacktestek, valamint szelepeik

Időszakos vizsgálat 177/2017. (VII. 5.) Korm rendelet 
2. melléklet1 
179/2017. (VII. 5.) Korm rendelet 
2. melléklet2 
178/2017. (VII. 5.) Korm rendelet 
2. melléklet3

1 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm rendelet
 2 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm rendelet
3 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm rendelet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. augusztus 14.
Az Európai Unióba NB 1559 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2018. március 11-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. § 
b) pontja alapján a

TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.
(1211 Budapest, Varrógépgyár u. 14)

a BP/0102/000434-9/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti − építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2017. augusztus 7. napjától jogosultságot szerzett 
az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
 

EU Bizottsági 
Határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok és 
segédanyagok (2/4) 
Fémből készült rúdszerkezetek: Felületkezelt, 
fémből készült termékek, mint például nem 
párhuzamos övű rácsos tartók, párhuzamos övű 
rácsos tartók, oszlopok, lépcsők, cölöpalapok, 
tartócölöpök és szádfalak, méretre vágott 
szelvények bizonyos alkalmazásokra tervezve, 
valamint sínek és vasaljzatok. Lehetnek védelem 
nélkül vagy korrózióelleni bevonattal védetten, 
és készülhetnek hegesztett vagy nem hegesztett 
módon. (Keretszerkezetekhez és alapozásokhoz 
történő felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet** 
(2+ rendszer)

EN 1090-1:2009+A1:2011

98/598/EK Magas biztonsági követelményű felhasználásokra 
alkalmazott adalékanyagok (2/2)

Kitöltő anyagok:
– bitumenes keverékekhez  
és felületképzésekhez 
(utakhoz és más építőmérnöki munkákhoz)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13043:2002 
EN 13043:2002/AC:2004 
EN 13055-1:2002 
EN 13055-1:2002/AC:2004 
EN 13055-2:2004 
EN 13139:2002 
EN 13139:2002/AC:2004 
EN 13242:2002+A1:2007 
EN 13383-1:2002 
EN 13383-1: 2002/AC:2004 
EN 13450:2002 
EN 13450:2002/AC:2004
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EU Bizottsági 
Határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok 
(2/2)

Burkoló kövek 
(hidraulikus szerkezetekhez és más építőmérnöki 
munkákhoz való felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13043:2002 
EN 13043:2002/AC:2004 
EN 13055-1:2002 
EN 13055-1:2002/AC:2004 
EN 13055-2:2004 
EN 13139:2002 
EN 13139:2002/AC:2004 
EN 13242:2002+A1:2007 
EN 13383-1:2002 
EN 13383-1: 2002/AC:2004 
EN 13450:2002 
EN 13450:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok 
(2/2)

Vasúti kavicságyazat 
(vasútépítési célokra)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13043:2002 
EN 13043:2002/AC:2004 
EN 13055-1:2002 
EN 13055-1:2002/AC:2004 
EN 13055-2:2004 
EN 13139:2002 
EN 13139:2002/AC:2004 
EN 13242:2002+A1:2007 
EN 13383-1:2002 
EN 13383-1: 2002/AC:2004 
EN 13450:2002 
EN 13450:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok 
(2/2)

Adalékanyagok és kitöltőanyagok:
– betonhoz, habarcshoz és híghabarcshoz 
(épületekhez, utakhoz és más építőmérnöki 
létesítményhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13043:2002 
EN 13043:2002/AC:2004 
EN 13055-1:2002 
EN 13055-1: 2002/AC:2004 
EN 13055-2:2004 
EN 13139:2002 
EN 13139:2002/AC:2004 
EN 13242:2002+A1:2007 
EN 13383-1:2002 
EN 13383-1: 2002/AC:2004 
EN 13450:2002 
EN 13450:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok 
(2/2)

Adalékanyagok: 
– kötetlen és hidraulikusan kötött keverékekhez 
(utakhoz és más építőmérnöki munkákhoz)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 13242:2002+A1:2007



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1585

EU Bizottsági 
Határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

98/601/EK Útépítési termékek (1/2)
– Bitumenes keverékek
(útépítéshez és utak felületképzéséhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 13108-1: 2006 
EN 13108-1: 2006/AC:2008 
EN 13108-2:2006 
EN 13108-2: 2006/AC:2008 
EN 13108-3:2006 
EN 13108-3: 2006/AC:2008 
EN 13108-4:2006 
EN 13108-4: 2006/AC:2008 
EN 13108-5:2006 
EN 13108-5: 2006/AC:2008 
EN 13108-6:2006 
EN 13108-6: 2006/AC:2008 
EN 13108-7:2006 
EN 13108-7: 2006/AC:2008

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
** ÜGYE: Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. augusztus 16.
Az Európai Unióba NB 2102 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. augusztus 7-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. § 
b) pontja alapján a

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1132 Budapest, Váci út 48/A–B.)

a BP/0102/379-9/2017. számú határozatban foglaltak értelmében − a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével 
üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2016/426/EU rendelet) szerinti − vizsgálat, ellenőrzés, 
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2017. augusztus 13. napjától jogosultságot szerzett az 
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Termékcsalád, termék Megfelelőségértékelési eljárás/modul 2016/426/EU rendelet mellékletei

Gáznemű tüzelőanyag égetésével 
üzemelő készülékek:

EU-típusvizgálat – gyártási típus III. melléklet 1. – B. modul

1. Főző készülékek
2. Hűtő készülékek
3. Helyiségfűtő készülékek
4. Vízmelegítők

Belső gyártásellenőrzésen és a 
rendszertelen időközönként végzett 
felügyelt termékvizsgálaton alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 2. – C. modul

5. Kombinált készülékek vízmelegítésre 
és helyiség fűtésre

A gyártási folyamat 
minőségbiztosításán alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 3. – D. modul

6. Gázvilágítás
7. Mosó készülékek
8. Ventilátoros automatikus égők

A termék  
minőségbiztosításán 
alapuló típusmegfelelőség

III. melléklet 4. – E. modul

9. Kazán testek ventilátoros 
automatikus égővel való felszerelésre

A termékellenőrzésén alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 5. – F. modul

Az egyedi termékellenőrzésen 
alapuló megfelelőség

III. melléklet 6. – G. modul
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Termékcsalád, termék Megfelelőségértékelési eljárás/modul 2016/426/EU rendelet mellékletei

Gáznemű tüzelőanyag égetésével 
üzemelő készülékek:

EU-típusvizgálat – gyártási típus III. melléklet 1. – B. modul

Szerelvények: Belső gyártásellenőrzésen  
és a rendszertelen időközönként 
végzett felügyelt t 
ermékvizsgálaton alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 2. – C. modul

1. Biztonsági eszközök

2. Szabályozó eszközök

3. Rész-egységek biztonsági és/vagy 
szabályozó eszközökből összeépítve

A gyártási folyamat 
minőségbiztosításán alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 3. – D. modul

A termék minőségbiztosításán 
alapuló típusmegfelelőség

III. melléklet 4. – E. modul

A termékellenőrzésén alapuló 
típusmegfelelőség

III. melléklet 5. – F. modul

Az egyedi termékellenőrzésen 
alapuló megfelelőség

III. melléklet 6. – G. modul

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. augusztus 28.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. augusztus 13-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. § 
b) pontja alapján a

ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1112 Budapest, Budaörsi út 45.)  

a BP/0102/1078-3/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – a szállítható nyomástartó berendezések 
biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti – ellenőrzés 
megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2017. szeptember 6. napjától jogosultságot szerzett az alábbi 
tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Megfelelőségértékelési terület 
Termék család, termék/ tervezett 

használat

Megfelelőségértékelési tevékenység Jogszabály vonatkozó 
rendelkezései

Gázpalackok, azok szelepei és egyéb 
kiegészítői

Megfelelőség újraértékelés 
Időszakos vizsgálat

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
2. melléklet1  
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
2. melléklet2  
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
2. melléklet3 

1 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm rendelet (ADR)
 2 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm rendelet (RID)
3 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm rendelet.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. szeptember 12.
Az Európai Unióba NB 1645 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2021. február 16-ig érvényes.
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A nemzetgazdasági miniszter 35/2017. (X. 26.) NGM rendelete
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet (a  továbbiakban: MüM rendelet) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1. § (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) 
rendbírság fizetésére kötelezi
a) az  Flt. 58.  § (5)  bekezdés c)  pontjában meghatározott azt a  munkaadót, aki a  munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 74. és 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38.  §-ában előírtaknak megfelelően, a  csoportos 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban, a  kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy 
nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
b) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki
ba) az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,
bb) a  munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
c) azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő 
támogatásban részesül, és az erről szóló határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem 
tett eleget.
(2) Az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
rendbírság fizetésére kötelezi
a) azt a  munkaadót, aki az  álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról 
szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan 
adattartalommal, hiányosan vagy nem, illetve nem az előírt időpontban teljesítette,
b) az  Flt. 58.  § (5)  bekezdés c)  pontjában meghatározott munkaadót, ha a  harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, 
az  engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a  kormányhivatalnak az  összevont kérelmezési eljárásban 
való szakhatósági közreműködéséről, valamint a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és a  munkabér megtérítéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.”

2. §  A MüM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelete
az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § (10)  bekezdésében, 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés 
b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal 
egészül ki:
(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel 
útján akkor engedélyezi, ha)
„e) a kérelmező szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 
32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

2. §  Az R1. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vagyoni biztosíték mértéke)
„b) kölcsönzési tevékenység folytatása esetén tízmillió forint.”

3. §  Az R1. 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatalnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat 
tartalmazza:)
„b) a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, adószámát,”

4. §  Az R1. 16. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal)
„c) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót, ha az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból.”

5. §  Az R1. 18. §-a a következő (1b)–(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) E  rendeletnek az  egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)
a) 1. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdés e) pontját,
b) 2. §-ával megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját,
c) 3. §-ával megállapított 8. § (5) bekezdés b) pontját,
d) 4. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdés c) pontját
a nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell.
(1c) A módosításoknak való megfelelést a nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozásoknak a Módr. 16. § 
(2)  bekezdésében meghatározott időpontot követő három hónapon belül kell a  nyilvántartó kormányhivatal felé 
igazolniuk. A kormányhivatal az igazolást elmulasztó munkaerő-kölcsönzőt törli a nyilvántartásból.
(1d) A nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozás az általa befizetett vagyoni biztosítéknak az e rendelet 
− Módr. 2. §-ával megállapított − 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összegre történő kiegészítését a letéti 
szerződés módosításával igazolja.
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(1e) A  nyilvántartásba vett és a  módosítással érintett vállalkozás az  adószámát a  Módr. 16.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott időpontot követő 15 napon belül jelenti be a nyilvántartó kormányhivatal részére.
(1f ) A nyilvántartó kormányhivatal a − Módr. 1. §-ával megállapított − 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feltétel fennállását hivatalból ellenőrzi.”

6. § (1) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál 
működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő 
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének október 15. napjáig
a) az adatszolgáltatásra kötelezett
aa) Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága,
ab) fenntartó,
ac) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ
a miniszternek elektronikus úton,
b) az  adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a  fenntartónak, 
önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,
c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának
megküldi.”

8. §  Az R2. 10. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozott, az  államháztartás szakágazati rendje szerinti hat 
számjegyű kóddal jelzett államháztartási szakfeladat négy számjegyű TEÁOR-kódnak való megfeleltetése.”

9. §  Az R2.
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a központi illetmény-számfejtési rendszerben (a  továbbiakban: KIR)” 

szövegrész helyébe az „a központosított illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIRA)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „a KIR-hez,” szövegrész helyébe az „a KIRA-hoz,” szöveg,
c) 6.  § (1)  bekezdésében a „Kjt. 6/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott időpontot követő harmadik hónap 

15. napjáig,” szövegrész helyébe a „reprezentativitás megállapítása évének október 31. napjáig,” szöveg,
d) 9. § (1)–(3) bekezdésében az „a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon 

belül” szövegrész helyébe a „legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének utolsó napjáig” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az R2. 3. § (1) bekezdésében a „területi (megyei) vagy települési szintű” szövegrész.
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3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való 
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható 
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9.  § 
(1) bekezdés 3. pontjában az „öt százalékát” szövegrész helyébe a „tíz százalékát” szöveg lép.

4. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal 
összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a  pótszabadsággal összefüggő 
költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Igazgatóság ellenőrzi az  apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és 
közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató 
által benyújtott, erre a  célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és 
összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos 
helyszíni ellenőrzés keretében történik.”

 (2) Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon − március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint 
december 31-éig − kérelmezheti. Az  Igazgatóság a  benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik 
a kimutatott – negyedéven belül összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak 
közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el.”

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a következő 21. alcímmel egészül ki:
„21. Szerencsejáték üggyel kapcsolatos különös illetékesség
55.  § A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság által elkobzott dolog értékesítése, illetve megsemmisítése érdekében 
az elkobzott dolog helye szerinti megyei igazgatóság intézkedik.”

6. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § E rendeletnek az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módkr.) megállapított 28.  §-át a  Módkr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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15. §  Az R4. 28. §-ában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szövegrész helyébe a „szerencsejáték-felügyeleti hatóságot” szöveg 
lép.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. és 3–4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A bejelentő neve, székhelye, adószáma, cégszerű aláírása.”

2. melléklet a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. A kérelmező adatai:

1. A kérelmező neve, címe, telefonszáma:

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

2. A szervezet formája:

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

3. A kérelmező székhelye, címe:

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

4. A kérelmező telephelye(i), címe:

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

5. A kérelmező adószáma:

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

6. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:

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

7. Közhasznú munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)”
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye 
a 2018. 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 2018. 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. 

4. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló 
munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, 
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idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) 
foglalkoztatási körülményeit.

5. A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a nemzetgazdaság 
munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintéséről szóló jelentést az Mvt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
elkészíti – a munkavédelmi hatóságok és az érintett minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenységéről 
szóló jelentései alapján – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére, közzététel céljából.

 - A 2018. 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, a közfoglalkoztatók, valamint a munkaerő-kölcsönzésben érintett 
munkáltatók 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 2018. évben fektessenek hangsúlyt a proaktív tájékoztatásra,  
tartsanak saját vagy közös rendezésű nyílt napokat. 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 2018. 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 szükséges elvégezni.

3. A mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat 
legsúlyosabb veszélyforrásaira.

4. A kölcsönzött munkavállalók munkakörülményei célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani 
a foglalkoztatási forma sajátos kockázataira.

5. 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.

 2. 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.

 3. A munkaügyi hatóság jogalkalmazási gyakorlatában a lehetőségekhez mérten kerüljön előtérbe a közigazgatás 
szolgáltató elve.

 4. 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.
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II. A munkaügyi ellenőrzés elvei

 1. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása céljából legalább félévente 
egy-egy nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról, azok 
esetleges változásairól. A fő cél, hogy mind a munkavállalók – különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra 
visszatérni szándékozó álláskeresők –, mind a munkáltatók 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). 

 2. 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.

 3. 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. 

 4. A munkaügyi ellenőrzések legalább 10%-a érje el a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő 
munkáltatókat.

 5. A munkaügyi ellenőrzések legalább 15%-a érje el – a munkaügyi ellenőrzési jelentések során használt megjelölés 
szerint – az úgynevezett „egyéb ágazatok” területén működő munkáltatókat, melyek a TEÁOR ’08 Struktúrája szerint 
az alábbiak:

D. Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
E. Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
J. Információ, kommunikáció
K. Pénzügyi, biztosítási tevékenység
L. Ingatlanügyletek
M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
N. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
O. Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P. Oktatás
Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás
R. Művészet, szórakoztatás, szabad idő
S. Egyéb szolgáltatás 

 6. 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.

 7. 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. 

 8. 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, 2017. november 2.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter nevében és megbízása alapján

  Cseresnyés Péter s. k.,
  munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár
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