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2017. évi XXI. törvény
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról*

1. §

(1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdése a következő 18a. ponttal
kiegészülve lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„18a. lé nélküli alkoholos gyümölcs: csokoládégyártáshoz történő felhasználás céljából előállított, alkoholtermékben
áztatott olyan gyümölcs, amelyről az áztatást követően az alkoholterméket lecsepegtetik vagy amelyet szikkasztanak;”
(2) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 13. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)
„13. töltőfolyadék: olyan nikotintartalmú folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során
töltenek be, ideértve az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is;”
(3) A Jöt. 3. § (4) bekezdése a következő 14. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)
„14. új dohánytermék-kategóriák: e törvény szerint cigarettának, szivarnak, szivarkának, fogyasztási dohánynak vagy
töltőfolyadéknak nem minősülő, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott dohánytermék.”

2. §		
A Jöt. 19. § (1) bekezdése a következő j) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve)
„j) a lé nélküli alkoholos gyümölcs 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé előállításához történő felhasználását.”
3. §		
A Jöt. 62. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A (3) bekezdés f ) pontja szerinti mennyiség
a) cigaretta esetében 800 darab,
b) szivar esetében 200 darab,
c) legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab,
d) fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
e) sör esetében 110 liter,
f ) köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
g) alkoholtermék esetében 10 liter,
h) csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 liter (ebből habzóbor és egyéb
habzó erjesztett ital legfeljebb 60 liter),
i) energiatermék esetében a jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban lévő
mennyiség,
j) töltőfolyadék esetében 300 milliliter, és
k) az új dohánytermék-kategóriák esetében 800 darab.”
4. §		
A Jöt. 74. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal
az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve
a) a töltőfolyadékot,
b) a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholterméket,
c) az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket,
d) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket, ha azt
da) laboratóriumi vizsgálatok céljára;
db) kísérleti, kutatási, fejlesztési célra;
dc) kísérleti termékek próbagyártására;
dd) laboreszközök, gépek mosására, tisztítására;

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. március 21-i ülésnapján fogadta el.
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de) szolgáltató tevékenységek, gyógyszer-nagykereskedelem céljára, kórházak, rendelőintézetek, gyógyszertárak
részére;
df ) a fermentált dohányvágat aromásítására;
dg) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra
értékesítik adózottan,
e) a teljesen denaturált terméket,
f ) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti, nyomdaipari célokat szolgáló hígítót, oldószert,
g) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti, a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermék előállítására
adózottan értékesített alkoholterméket,
h) a 2208 20 12-2208 90 99 KN-kód szerinti, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, az adófizetési
kötelezettség alól mentesült terméket,
i) a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint értékesített jövedéki terméket, és
j) az új dohánytermék-kategóriákat.”
5. §		
A Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Mentesül az adófizetési kötelezettség alól)
„h) az adóraktár engedélyese az előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú
csokoládéra, – az alkoholtartalmú italok kivételével – legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú
egyéb élelmiszerre, lé nélküli alkoholos gyümölcsre és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra,
egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,”
6. §		
A Jöt. 145. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint
ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
d) a töltőfolyadékra 55 forint milliliterenként,
e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
ea) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
eb) folyadékára 70 forint milliliterenként.”
7. §

(1) A Jöt. 149. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az 1–19. §, a 20. § (1)–(4) bekezdése, a 21–79. §, a 81–147. §, a 152–156. §, 157. § (1)–(5) bekezdése, 158–172. §,
valamint a 174. § (1)–(2) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.
(5) A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.”
(2) A Jöt. 149. § (1) bekezdésében a „(2)–(7)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg lép.

8. §

(1) A Jöt. 150. § (1)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E törvényt – a (12) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 2017. július 1-jét követően keletkezett
adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.
(2) Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói
engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. június
30-át követően folytatni kívánja, 2017. május 15-ig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan
formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes,
bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs
rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását
követően, továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról,
tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról
azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. július 1-jétől. Az állami adó- és vámhatóság 2017. május
31-ig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017.
június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság
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az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó
által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus
engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei érvényesség kezdettel, a korábbi engedély
2017. június 30-ával hatályát veszti. Az engedélyes a 2017. június 30-án hatályos jövedéki biztosítéki szabályoknak
megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és
vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. október 1-jéig végezheti tevékenységét.
(3) A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. május 15-ig nyilatkozik arról, hogy 2017. június 30-át
követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár engedélyeseként kívánja-e folytatni.
Az állami adó- és vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, illetve a megtett nyilatkozat
alapján az egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2017. június 30-át követően tovább működő engedélyes részére
2017. május 31-ig az e törvény rendelkezéseinek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi,
aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és
vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság
a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú
elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei hatálybalépéssel, a korábbi
engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. A nyilatkozatuk szerint tevékenységüket kisüzemi bortermelőként
tovább folytató egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében az engedély hatályvesztésére figyelemmel a régi
Jöt. 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti készletfelvételt nem kell elvégezni.
(4) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes,
jövedéki engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2017. június 30-ával lezárja és a jogcímkódok
átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.
(5) A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy 2017. május 15-ig írásban nyilatkozik
arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni 2017. június 30-át követően. Ha tevékenységét
nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. május 20-ig benyújtja az adóraktári engedély
iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz, az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig az e törvénynek
megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt,
javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet
tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett
nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt
ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei hatálybalépéssel, az adómentes felhasználói engedély
2017. június 30-ával hatályát veszti. A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználó a régi Jöt. alapján vezetni rendelt
nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedély hatályvesztésének napjával lezárja és – ha
tevékenységét adóraktári engedéllyel folytatja tovább – a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint
vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti, azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek
az elektronikus engedély hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély
érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint
teljesíti.
(6) Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység
végzéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében
az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokat
a régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus nyilvántartásba
felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság a megküldött adattartalmat
a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt elektronikus nyilvántartásba
vétellé alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás vezetésére kötelezett, a régi Jöt.
szerinti nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével
a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.
(7) A régi Jöt. szerint motorfejlesztést végző személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek minősül,
ha a motorfejlesztés időtartama 2017. június 30-ig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést megvalósító személy
a tevékenységről a régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának végéig tovább vezetheti.
(8) Adójeggyel ellátott dohánygyártmány 2017. szeptember 1-jéig bocsátható szabadforgalomba. Az adójegyek
átvételére, az adójegyek alkalmazására, az adójegyekről teljesítendő elszámolásra, az adó-visszaigénylésre, az adójegy
eltávolítására, felülragasztására, az adójegyekről teljesítendő napi adatszolgáltatásra, valamint az adójeggyel ellátott
dohánygyártmányok értékesítésére a 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(9) A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. szeptember 30-áig, valamint
– abban az esetben, ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2017. június 30-i
szintet – 2017. december 31-ig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos
jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének
csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.”
(2) A Jöt. 150. § (11)–(18) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) A 2017. július 1-jét megelőző időpontig érvényesíthető jövedéki biztosíték esetén a felajánlott új jövedéki
biztosíték nyújtásakor az engedélyes nyújthat a régi Jöt. szerinti biztosítékmaximumot meghaladó jövedéki
biztosítékot is.
(12) A 111. § (5) bekezdése szerinti ügyletek esetében e törvény rendelkezéseit az olyan, 2017. június 30-át követően
kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés
esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. június 30-át követő időpont. Minden
olyan elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak esetében, ahol az időszak 2017. július 1-je előtt kezdődött,
az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 2017. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
az adókötelezettség, adófizetési kötelezettség, adó-visszaigénylési jog megállapítására és bevallására.
(13) A régi Jöt. szerinti adófizetésre kötelezett adóalany 2017. június hónapban keletkezett adófizetési
kötelezettségének és adólevonási jogának megállapítására és bevallására, valamint az ehhez kapcsolódó
termékmérleg havi zárás, a külön nyilvántartás havi zárás, a szállítási nyilvántartás havi zárás benyújtására, továbbá
a 2017. június hónapra vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az adómentes felhasználó 2017. év második negyedéve
tekintetében elkészítendő elszámolására és adóbevallási, adófizetési kötelezettségére a 2017. június 30-án hatályban
lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(14) Dohánygyártmány zárjegy megrendelés 2017. május 15-től, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat adását,
a (17) bekezdés szerinti esetben pedig az ott meghatározott kérelem benyújtását követően nyújtható be.
(15) A dohánygyártmányokra 2017. július 1-jét megelőzően átvett zárjegyek bejelentésköteles készletváltozásáról
2017. június 30-ig teljesítendő bejelentést a régi Jöt. 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezései alapján az állami
adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatvány alkoholtermék-zárjegyek készletváltozásának
bejelentésére szolgáló lapján kell teljesíteni.
(16) A (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmaznia a régi Jöt. szerint nyilvántartásba vett személynek
is, kivéve – a (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt.
A (2) bekezdés alkalmazásában engedély alatt nyilvántartásba vételt, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell
érteni és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétel megtörténtéig, amelyet legkésőbb 2017. október 30-ig végez el
az állami adó- és vámhatóság, a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba vétel alapján folytatható a tevékenység.
(17) Ha a régi Jöt. szerinti bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkező személy tevékenységét e törvény szerinti
adóraktári engedéllyel kívánja folytatni 2017. június 30-át követően, az adóraktári engedély iránti, 2017. július
1-jét megelőzően benyújtott kérelmét az állami adó- és vámhatóság e törvény alapján bírálja el és – ha a kérelem
a jogszabályi követelményeknek megfelel – 2017. július 1-jei hatálybalépéssel adja ki az adóraktári engedélyt.
(18) Ha a régi Jöt. szerinti jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkező személy engedélyében szereplő
telephelyre ugyanazon személy részére a (17) bekezdés szerint kiadott adóraktári engedély lép hatályba 2017. június
30-át követően, az adóraktári engedély hatályba lépésének időpontjában az adóraktári engedély hatálybalépését
megelőzően a jövedéki engedély alapján beszerzett és adójeggyel vagy zárjeggyel ellátott, az adóraktári engedélyben
szereplő telephelyen tárolt jövedéki termékkészletet az adóraktár engedélyese az adóraktári engedély birtokában,
a szabad forgalomba bocsátott termékek forgalmazására vonatkozó szabályok szerint tárolhatja és forgalmazhatja
legkésőbb 2017. december 31-ig.”
(3) A Jöt. 150. §-a a következő (21)–(23) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Ha a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig nem tett eleget nyilatkozattételi
kötelezettségének, akkor az állami adó- és vámhatóság 2017. április 15-ig tájékoztatja a nyilatkozattételi határidő
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
(22) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatküldést
választó adatszolgáltatásra kötelezett személynek az adatküldés tesztelését 2017. május 15-ig meg kell kezdenie
az állami adó- és vámhatóságnál tesztelésre történő bejelentkezéssel, vagy igazolnia kell, hogy olyan számítógépes
szoftvert kíván használni 2017. július 1-jétől az adatküldésre, amelynek tesztelése az állami adó- és vámhatóságnál
2017. május 15-ig megkezdődött. A tesztelésre kötelezett személy e bekezdésbeli kötelezettségének elmulasztása
esetén a régi Jöt. szerint nyújtott jövedéki biztosítéka 0,5%-ának megfelelő összegű bírsággal sújtható.
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(23) Ha a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti
nyilatkozatot tett, akkor az állami adó- és vámhatóság a határidőt megtartottnak tekinti és lefolytatja a jövedéki
adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvénnyel megállapított (2)–(3),
(5) és (16) bekezdés szerinti eljárást.”
9. §		
A Jöt. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. § A 2017. július 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell
alkalmazni.”
10. §

(1) Nem lép hatályba a Jöt.:
a)
173. §-a,
b)
174. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Jöt. 149. § (6) és (7) bekezdése.

11. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

A nemzetgazdasági miniszter 3/2017. (III. 28.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
a 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközök felhasználásával
és a 2017. évi támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„1. 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pontja, 28b. sora,
28c. sora, 33a. sora, 35. sora, 38–40. és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás,
2. 20a. sor 1. pontja, 22. sor a) pontja, valamint 28. sora, 28a. 3. pont a)–d) alpontja és 33a. sora alapján a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(2) A Rendelet 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„6. 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28a. sora és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)
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(3) A Rendelet 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„14. 20a. sor 1. pontja, 22. sor a) és b) pontja, 28. sor b) pontja, 28a. sor 3. pont i) alpontja és 33a. sora alapján a 651/2014/
EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(4) A Rendelet 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„21. 20a. sor 1. pontja, 22. sor c) pontja és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi
infrastruktúrára irányuló támogatás,”
(nyújtható.)
(5) A Rendelet 3. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„24. 12e. sora, 28c. sora, 33a. sora és 42. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági
csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)
(6) A Rendelet 3. §-a a következő 26. és 27. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„26. 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikke szerinti kockázatfinanszírozási támogatás,
27. 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikke szerinti épület- energiahatékonysági projektekre
irányuló beruházási támogatás”
(nyújtható.)
2. §

(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„17a. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti alap,
17b. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés 21a–21c. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„21a. független magánbefektető: olyan magánbefektető, aki a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak
nem részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha
az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,
21b. hátrányos helyzetű munkavállaló: 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
21c. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott
időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül
visszafizesse az összeget, különösen kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező
számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,”
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 21d. és 21e. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„21d. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
21e. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkoztatásszerűen vagy más módon,
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,”
(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 28a–28d. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„28a. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
28b. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték,
28c. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés,
28d. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi
megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése,
más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás,
valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,”
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(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 31a. és 31b. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„31a. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke,
31b. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott sajáttőkeés kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,”
(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 37a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„37a. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi
hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva,
valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ,
különösen a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, a tőkévé alakítható adósság
vagy elsőbbségi tőke,”
(7) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 51a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„51a. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,”
(8) A Rendelet 4. § (2) bekezdés 53a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„53a. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás
számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,”
(9) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 53b. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„53b. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló,”
(10) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 66a. ponttal egészül ki:
„66a. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,”
(11) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 70. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„70. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett kisés középvállalkozás, amely megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben elért átlagos éves
árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényel.”
3. §		
A Rendelet a következő 4/C. alcímmel egészül ki:

„4/C. A kockázatfinanszírozási támogatás
8/C. § (1) A kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a pénzügyi közvetítő, illetve annak
kezelője, független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
(2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.
(3) A független magánbefektető részére támogatás a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható.
(4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:
a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás, vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.
8/D. § (1) A 8/C. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege intézkedésenként és vállalkozásonként nem
haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
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(2) A támogatás a következő feltételek együttes fennállása esetén irányulhat – akár a 4. § (2) bekezdés 70. pont
b) alpontja szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezett részére történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és
c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk
(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő vagy a független
magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- és középvállalkozásnak
minősülnek.
(3) Végső kedvezményezett részére történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.
8/E. § (1) A 8/C. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tőkebefektetés és a 8/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kvázisajáttőkebefektetés esetén a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és jegyzett, de be nem fizetett tőkéjének
legfeljebb 30%-a fordítható likviditáskezelési célra.
(2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett
szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az alap szintjén összesített
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át a 4. § (2) bekezdés 70. pont a) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen piacon sem
hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át a 4. § (2) bekezdés 70. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c) 60%-át a 4. § (2) bekezdés 70. pont c) alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és a 4. § (2) bekezdés 70. pont
b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
(3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott
különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a magánbefektetői részvétel
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.
8/F. § (1) A pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az alapján, hogy azok mely tagállamban
vannak letelepedve vagy bejegyezve. A pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely
előre meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.
(2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
(3) A pénzügyi közvetítő irányítása üzleti alapon történik. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha
a pénzügyi közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően
a) annak kezelője jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és
az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) annak kezelője általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) annak kezelőjének a javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek,
ha a pénzügyi közvetítőt, vagy annak kezelőjét objektív kritériumokon (pl. tapasztalat, szakértelem, valamint operatív
és pénzügyi kapacitás) alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,
d) annak kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal
a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető érdekével,
e) annak kezelőjének befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
(4) A befektető képviseltetheti magát a befektetési alap irányító testületében, így különösen felügyelőbizottságban,
tanácsadó bizottságban.
8/G. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az európai uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer
kialakítása,
c) az állami befektetőt terhelő első veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az állami és
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,
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d) a 8/C. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított
portfólió 25%-át.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál,
a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási
díjat fizet.
(3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást vagy hitelt nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek
a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az intézkedés eredményeként a pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a támogatás elmaradása
esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi közvetítőnek
igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az intézkedés által nyújtott gazdasági
előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges fedezet mértékének,
a kezességvállalási díjnak vagy a kamatlábaknak a csökkentése által a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül
a végső kedvezményezettnek,
b) hitel esetén a 8/D. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának megállapítása során
a hitel névértékét kell figyelembe venni, és
c) kezességvállalás esetén a 8/D. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának megállapítása
során a hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a kezességvállalással a fennálló hitel legfeljebb 80%-a
biztosítható.
(4) A finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a következő feltételek teljesülése esetén
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi közvetítőt
annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti szempontból megalapozott befektetési stratégia alkalmazása,
beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja a gazdasági megvalósíthatóság és –
az adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége szempontjából – a hatékonyság elérése,
c) a végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan megalapozott üzleti terven alapul, amely
részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva az üzleti terv
pénzügyi megalapzottságát, és
d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan megalapozott kilépési stratégia kerül
kidolgozásra.”
4. §		
A Rendelet a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás
19/A. § (1) Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) az épület- vagy lakástulajdonosok, továbbá a bérlők (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: kedvezményezett) épület-energiahatékonysági projektjeire kölcsön vagy kezességvállalás
formájában nyújtható.
(2) A támogatás energiahatékonysági alapon vagy más pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható.
(3) A támogatás keretében az épület-energiahatékonysági projekt teljes költsége elszámolható.
(4) A kedvezményezett szintjén a kölcsön névértéke vagy a kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja meg
projektenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló
kölcsön 80%-át.
(5) A kedvezményezett által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára visszafizetendő
összeg nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél.
(6) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés
érdekében megvalósított beruházáshoz.
19/B. § (1) A támogatásnak az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő részére juttatás, tőke,
kezességvállalás vagy kölcsön formájában biztosított forrásból kell állnia.
(2) A támogatásnak további magánbefektetői forrásokat kell bevonnia, hogy ezáltal az épület-energiahatékonysági
projekt számára nyújtott teljes finanszírozás legalább 30%-a magánforrásból kerüljön finanszírozásra.
(3) Ha a támogatást energiahatékonysági alap nyújtja, a 30%-os magánbefektetői forrás bevonására sor kerülhet
az energiahatékonysági alap, illetve az épület-energiahatékonysági projekt szintjén is.
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19/C. § (1) A pénzügyi közvetítő kezelőjét, valamint az energiahatékonysági alap kezelőjét az alkalmazandó európai
uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell
kiválasztani. A kiválasztás során nem tehető különbség a székhely vagy bejegyzés szerinti tagállam szerint. A pénzügyi
közvetítővel és az energiahatékonysági alap kezelőjével szemben a befektetés jellegével objektívan indokolható,
előre meghatározott kritériumok támaszthatók.
(2) A független magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani,
amely megfelel az európai uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja – a kezességvállalástól eltérő
befektetés esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást
előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása. Ha a magánbefektetőt nem ilyen
eljárás keretében választják ki, úgy a magánbefektetőnek biztosított méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes eljárás során kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania.
(3) Ha az állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus, az állami befektetőt terhelő első
veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni.
(4) Kezességvállalás esetén a kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a kezességvállalással biztosított
portfolió 80%-át, az adott tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át.
Díjmentesen kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező kezességvállalás nyújtható.
Ha a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak
a nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási díjat köteles fizetni.
(5) A befektető képviseltetheti magát az energiahatékonysági alap vagy a pénzügyi közvetítő alap irányító testületében
(pl. felügyelőbizottságban, tanácsadó bizottságban).
(6) Az energiahatékonysági alapot vagy a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell
létrehozni.
(7) Annak érdekében, hogy a támogatási intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az üzleti szempontból
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása, átvilágítási folyamatot kell létrehozni.
19/D. § (1) A pénzügyi közvetítőt és az energiahatékonysági alap kezelőjét üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani
kell a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha
a pénzügyi közvetítő és az energiahatékonysági alap
a) kezelője jogszabály vagy szerződés alapján a legnagyobb gondossággal, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség
elkerülésével jár el,
b) kezelője az alapkezelést a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett végzi,
c) kezelőjének a javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha
az energiahatékonysági alap kezelőjét és a pénzügyi közvetítőt objektív kritériumokon – különösen tapasztalaton,
szakértelmen, valamint operatív és pénzügyi kapacitáson – alapuló nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
pályázati eljárás útján választják ki,
d) kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal
a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető érdekével.
(2) Az épület-energiahatékonysági projekt keretében folytatandó beruházás beruházási stratégiáját, kritériumait és
a tervezett ütemezést előre meg kell határozni, valamint előzetesen ki kell mutatni pénzügyi megalapozottságát és
az energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását.
(3) Az energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a pénzügyi közvetítőnek nyújtott állami forrásra vonatkozóan
megalapozott kilépési stratégiát kell készíteni, lehetővé téve, hogy az épület-energiahatékonysági projektet a piac
finanszírozza, ha az erre készen áll.”
5. §		
A Rendelet 43. § b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„b) 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sora, 28b. sora, 28c. sora, 33a.
sora, 35. sora, 38–40. sora és 42. sora 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 (HL L 352.,
2013.12.24., 1. o.),
c) 12e. sora, 28c. sora, 33a. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
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d) 14. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, valamint 28. sora, 28a. sora, 33a. sora az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.,
1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17., 19., 20–22., 25., 26., 28., 29., 32., 36–39., 41., 45., 48., 49., 53. és 55–56. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
6. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
A Rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat G:28 mező 1. pontjában a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „gazdasági
társaság, egyéni cég, szövetkezet”,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat DE:26 mezőjében a „szabványosítási és akkreditálási” szövegrész helyébe
a „szabványosítási”,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat F:38, F:39 és F:40 mezőjében a „részvételhez,” szövegrész helyébe
a „részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,”,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat G:38, G:39 és G:40 mezőjében az „irányító hatóság.” szövegrész helyébe
az „irányító hatóság, európai területi társulás.”
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. és 34. sora.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet,
b)
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,
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,
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3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 33a sorral egészül ki:

„

Előirányzat célja

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

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

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

Eegyedi döntés alapján a kedvezményezettel kötött
támogatási szerződés útján.

pályázat alapján a megkötött támogatási szerződés vagy
kiadott támogatói okirat útján

1. Magyarországon legalább 250 főt foglalkoztató (a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást
igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe kell venni) nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság, európai
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet, amelynek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe
esik, amennyiben:
a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés
időszak nem számít bele,
c) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
f) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít
legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást
igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó
vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás
helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
g) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott
fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre
kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben
rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja,
i) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja,
j) támogatás ösztönző hatásokkal bír.
Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett
részére támogatási szerződés útján
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás
igénylésére,
b) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
c) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
d) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor
folyamatban van,
e) a benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
f) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az
igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására
a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
h) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a
támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt
a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
i) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás
visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
j) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szakágazati kódú fejlesztendő
tevékenységek esetén:
10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22.
Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek
gyártása,
k) a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági
rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Az előirányzat fedezetet nyújt
a) visszatérítendő támogatásként az Irínyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről
szóló 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban, a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat
szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltakra,
b) a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközei terhére hozott Kormány
helyi önkormányzat, alapkezelő, gazdasági társaság
döntések végrehajtására,
c) az a) és b) pontba nem tartozó egyéb városfejlesztést, kis- és középvállalkozás fejlesztést szolgáló
célok finanszírozására,
d) az a)-c) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó működési és működtetési költségekre.

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a tisztán elektromos gépkocsik megvásárlásának támogatására,
b) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével összefüggő működési költségeinek a
finanszírozására.

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áht. Azonosító

1. melléklet a 3/2017. (III. 28.) NGM rendelethez

előleg biztosítható

előleg biztosítható

előleg biztosítható

Támogatási előleg

egyösszegű kifizetéssel,
részeletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítményarányosan

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítményarányosan

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan

Rendelkezésre bocsátás módja

-

a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig

-

-

Visszafizetés határideje

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

A kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, a
támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.
A közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiaádsáról és
visszavonásáról szóló 326/2011.
(XII. 28.) Kom. rendelet 84. § (6)
bekezdé a) pontja szerinti
törzskönyvi bejegyezés.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, a
támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség.

Biztosíték

-

-

-

Kezelő szerv

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

Lebonyolító szerv

-

-

-

”

”

”

Európai uniós
forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

398
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
4. szám

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

399

A nemzetgazdasági miniszter 4/2017. (III. 29.) NGM rendelete
az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.)
NGM rendelet
a)
1. mellékletében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „A települési önkormányzat jegyzője mint első fokú
gyámhatóság” szöveg,
b)
2. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,
c)
2. mellékletében
ca)
a „hivatala” szövegrész helyébe a „hivatala mint elsőfokú gyámhatóság” szöveg,
cb)
az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek” szövegrész helyébe a „nevelésbe vétel alatt állt”
szöveg,
cc)
az „átmeneti vagy tartós nevelésben van” szövegrész helyébe a „nevelésben van” szöveg,
cd)
az „az átmeneti vagy tartós nevelés” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vétel” szöveg,
ce)
a „nem állt átmeneti vagy tartós nevelésben” szövegrész helyébe a „nem állt nevelésbe vétel alatt”
szöveg,
d)
3. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésben álló” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,
e)
4. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg
lép.

2. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett
adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.)
NGM rendelet módosítása
2. §		
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online
pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás a 2016. december 31-ig kért támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal, valamint a 19. §
(2) bekezdés szerinti határidőig kért üzembe helyezési kóddal 2017. április 30-ig üzembe helyezett, legkésőbb
2017. április 30-ig a Mód. rendelet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási
engedéllyel rendelkező pénztárgépek után igényelhető.
(3) Támogatás iránti kérelem, valamint az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem
2017. május 15-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz.
A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.”
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3. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása
3. §		
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
12. § (1) bekezdésében a „kezelő szerv” szövegrész helyébe a „szolgáltató” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet
a)
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,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet és
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 5/2017. (III. 30.) NGM rendelete
egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései
hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–9. melléklet tekintetében a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.
(VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR pont 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása alpontjában
az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.” szövegrész helyébe a „szóló
2016. évi LXVIII.” szöveg lép.

2. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosítása
2. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 1. §-a a következő 5a. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. levált vagy megsérült zárjegyű zárjegyköteles jövedéki termék: az a termék,
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a) amelynél a zárjegy részben vagy teljesen elvált a csomagolástól, palacktól és zárókupaktól, de a termék egyéb
jellemzői alapján feltételezhető, hogy az korábban zárjeggyel ellátott volt, és a levált zárjegy a forgalmazás, tárolás,
szállítás helyén megtalálható, és minden kétséget kizáróan a termékkel vagy annak forgalmazójával, gyártójával
összefüggésbe hozható,
b) amelyen a zárjegy képe és formátuma felismerhető, egyedileg azonosítható, de funkcióját nem tölti be, vagy
c) amelyen a zárjegy anyagában folytonossági hiány következett be;”
3. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„g) a nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú
okmány, valamint a szabad forgalomban nem szabadforgalomba bocsátáskor vagy nem tagállami szállítás esetén
alkalmazott bizonylat kivételével a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok aláírására jogosult személy közokiratba foglalt
aláírásmintáját, kivéve, ha
ga) az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja,
gb) az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az engedélyes aláírásával egyenértékű, EKO hitelességét igazoló,
az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett, a 8. melléklet szerinti bélyegző (a továbbiakban: különleges
bélyegző) alkalmazásának engedélyezését is kérik, vagy
gc) az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a szállítólevélen annak hitelességét igazoló felirat alkalmazásának
engedélyezését kérik az állami adó- és vámhatóságtól,”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdés m) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„m) az alkalmazott denaturálási eljárás leírását, valamint a 100. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérő részleges
denaturálási eljárás alkalmazása esetén a Jöt. 133. § (2) bekezdése szerinti iratok másolatát,”
(3) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő o) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„o) a Jöt. 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt.”

4. §		
A 45/2016. NGM rendelet 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„7. § A Jöt. szerinti engedélyek mintáját a 18. melléklet tartalmazza.”
5. §		
A 45/2016. NGM rendelet 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a programmódosítás okának leírását.”
6. §		
A 45/2016. NGM rendelet 4. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az EKO-t bizonylatkiállító programmal előállító és a 96. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartást elektronikusan
vezető személy kérelmére az okmány előállításához és a nyilvántartás vezetéséhez az állami adó- és vámhatóság
sorszámtartományt ad ki.
(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerint kiadott sorszámtartományból felhasznált azonosító számokról a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig számol el az állami adó- és vámhatóság felé.”
7. §		
A 45/2016. NGM rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A készletbevallás tartalmazza)
„c) a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, – az üzemanyagtöltő állomás kivételével – KN-kódját,
mennyiségét (az adó alapjául szolgáló mértékegységben, üzemanyagtöltő állomás esetén az értékesítésnél
alkalmazott mértékegységben);”
8. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 21. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) A Magyar Honvédség adóraktári engedéllyel rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős
szervezeti egysége és a rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező szervezeti egysége az 1. melléklet szerinti
adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít, a nyilvántartás vezetése esetében azzal az eltéréssel,
hogy a nyilvántartásban a Jöt. 112. § (2) bekezdés b) pontja szerinti technikai készletmozgást is szerepeltetni kell
az üzemanyagtöltő pontra és az onnét vissza történő szállítás szerinti bontásban, a termékre vonatkozóan kötelezően
szerepeltetendő adatokon túl mindkét esetben megadva az üzemanyagtöltő pont megnevezését és a kiállított
számviteli bizonylat sorszámát is.”
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(2) A 45/2016. NGM rendelet 21. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékesítést végző adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha
az utas úti célja tagállam – az 1. melléklet szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásában és az ebből teljesített
adatszolgáltatásban kiskereskedelmi eladási árként az általa forintban meghatározott kiskereskedelmi eladási árat,
devizában meghatározott kiskereskedelmi eladási ár esetén pedig annak a tárgyévet megelőző év december 20-án
érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie.”
9. §		
A 45/2016. NGM rendelet 22. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„22. § Az adóraktár engedélyese – a 20. § szerinti eset kivételével – a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatást – a 21. §
(7) bekezdése és az 56. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel – az 1. melléklet szerinti adattartalommal, – a Jöt. 24. §
(1) bekezdése szerint havi adatszolgáltatásra kötelezett kivételével – napi bontásban teljesíti.”
10. §		
A 45/2016. NGM rendelet 29. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás forgalmáról az üzemeltető nyilvántartást vezet, amelybe naponta
bejegyzi a gáztartály szintmérő műszeréről leolvasott százalékos érték alapján a nyitó-záró készletet. A beszerzett
mennyiséget szállítónként és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás
történt. A felhasznált mennyiséget a kimérőszerkezet számlálója szerint, a számláló induló és záró állásának
feltüntetésével, ezen belül továbbá saját felhasználás és – azonos telephelyen a tartályt szerződés alapján használó
esetében – használónkénti felhasználás szerinti részletezésben adja meg. Nem rendeltetésszerű használatból eredő
készletcsökkenés esetén, az állami adó- és vámhatósághoz történt bejelentést követően, jegyzőkönyv alapján
történik a készletcsökkenés rögzítése a nyilvántartásban.”
11. §		
A 45/2016. NGM rendelet 33. § (4) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az elektronikus átvételi elismervényben kiegészítő adatként meg kell adni)
„e) azon felhasználói engedélyes engedélyszámát vagy nyilvántartásba vett felhasználó nyilvántartási számát, akinek
a részére a bejegyzett kereskedő a jövedéki terméket tagállamból behozza.”
12. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Jöt. 64. § szerinti okmányként, valamint ha a szabadforgalomba bocsátás a jövedéki termék közvetlen átadásával
valósul meg, a szabadforgalomba bocsátás bizonylataként olyan bizonylat fogadható el, amely tartalmazza
a kiszállítás, átadás)
„cc) célját [így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás, (2a) bekezdés szerinti
tevékenység],”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 36. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, ha
a jövedéki engedélyes kereskedő szállító a szállításkor nem ismeri a jövedéki engedélyes kereskedő vagy jövedéki
kiskereskedő vevő adatait vagy a részükre értékesített jövedéki termék pontos mennyiségét, és az e bekezdés szerinti
tevékenységre történő utalást az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti adat egyértelműen tartalmazza.
(2b) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat, ha
az engedélyes a Jöt. 24. § (1) bekezdése és a Jöt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatásában szerepelteti
az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat, és az engedélyes nyilvántartásában a bizonylat azonosító számához
rendelt információkból ellenőrzéskor megállapítható a termék készlettípusa és mennyisége (az adó alapjául szolgáló
mennyiségi egységben), a készletváltozás jogcímkódja és a termék fajtakódja.”
(3) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha az utas úti célja tagállam
– által az értékesítésről kiállított bizonylatnak az (1) bekezdéstől eltérően a termék kereskedelmi megnevezését,
kereskedelmi mennyiségét és cikkszámát, valamint a beszállókártya számát kell tartalmaznia, ha az engedélyes
nyilvántartásában ezen adatokhoz rendelt információkból ellenőrzéskor megállapítható a termék készlettípusa,
a készletváltozás jogcímkódja és a termék fajtakódja.”
(4) A 45/2016. NGM rendelet 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha az utas úti célja
tagállam – az általa szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben vagy teljes
mennyiségében történő visszaszállítása esetén az adóraktárba visszaszállított jövedéki termékről az (5) bekezdéstől
eltérően a (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állít ki.”
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(5) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) Az LPG szabadforgalomba bocsátás céljából végzett kiszállítása esetén, ha az LPG értékesítése előre pontosan
nem ismert mennyiségekben, különböző adómértékeken valósul meg, az adóraktár engedélyese a szállításról
kiállított (1) bekezdés szerinti bizonylaton nem köteles szerepeltetni az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, és
a ténylegesen szabadforgalomba bocsátott LPG mennyiségét a szabadforgalomba történő kiszállítást követően
legkésőbb 72 órán belül vezeti be a nyilvántartásába az értékesítésről kiállított számlák, nyugták alapján.”
13. §		
A 45/2016. NGM rendelet 42. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltő állomáson, a jövedéki engedélyes
kereskedő, valamint a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a keveredett
termék az MSZ EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, akkreditált laboratórium szakvéleménye alapján vehető
nyilvántartásba és forgalmazható, a keveredés észleléskor megállapított mennyiség tekintetében.”
14. §		
A 45/2016. NGM rendelet 43. § a) pont ab) és ac) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]
„ab) a Jöt. 62. § (1) bekezdés szerinti EKO adatainak,
ac) a Jöt. 64. § szerinti szállítólevél adatainak,”
(megküldése,)
15. §		
A 45/2016. NGM rendelet 49. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 85. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati díj, szállítási, kiszállítási és egyéb költség
előre meghatározható összegeit tájékoztatásban teszi közzé, és a közzétett tájékoztatásban foglaltakra figyelemmel
hoz döntést a felmerült költségekről.”
16. §		
A 45/2016. NGM rendelet 50. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a szakértői vizsgálat eredménye az állami adó- és vámhatóság
álláspontját igazolja, a szakértői vizsgálat költsége az ügyfelet terheli.”
17. §		
A 45/2016. NGM rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § A Jöt 9. § (1) bekezdés i)–j) pontjában meghatározott esetben az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki
adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM
rendelet (a továbbiakban: 11/2010. PM rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.”
18. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 64. § (1) bekezdése a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 12. § a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„c) a zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetén a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett
jegyzőkönyv.”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 64. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti felülragasztással történő érvénytelenítéssel egy tekintet alá esik a zárjegyen fekete
színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.”

19. §		
A 45/2016. NGM rendelet 65. §-a a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 12. § b) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„d) a zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetén a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett
jegyzőkönyv.”
20. §		
A 45/2016. NGM rendelet 66. §-a a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 77. § (3) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„c) a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében elvégzett megsemmisítéséről, illetve
érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett jegyzőkönyv.”
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21. §		
A 45/2016. NGM rendelet 67. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„67. § (1) A Jöt. 12. § c) és i) pontjában meghatározott esetben üzemanyag katonai célú felhasználása utáni
adó-visszaigénylés a kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034
„ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylat és a külföldi fegyveres erő magyarországi
csapatmozgására kiadott engedély birtokában érvényesíthető.
(2) Ha a beszerzés nem a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történik, a Jöt. 12. § i) pontjában és 53. §
(1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott szervezet vagy személy által történő adó-visszaigénylés
érvényesítése során a 11/2010. PM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
22. §		
A 45/2016. NGM rendelet 68. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„68. § (1) A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett
tagállam hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése érdekében az állami adó- és vámhatóság – a jövedéki
adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint eljárva – megkereséssel élhet a címzett tagállam illetékes
hatósága felé.
(2) A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez a zárjegy állami adóés vámhatóság képviselőinek jelenlétében elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. §
rendelkezéseinek alkalmazásával felvett jegyzőkönyvvel is rendelkezni kell.”
23. §		
A 45/2016. NGM rendelet 79. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Nem érvényesíthető az adó-visszaigénylési jogosultság, ha a mezőgazdasági termelő az adott erdő vonatkozásában
az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy a területileg illetékes erdészeti hatóságként eljáró
megyei kormányhivatal járási hivatala (a továbbiakban: erdészeti hatóság) határozatában megállapított határidőt
túllépte.”
24. §		
A 45/2016. NGM rendelet 84. § (1) bekezdés a) és b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési
jogosultságot az ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében)
„a) a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka
elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási
hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti – Pest megyében az érdi, Csongrád megyében a hódmezővásárhelyi –
járási hivatala (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),
b) a Jöt. 117. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti
azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy december 31-i
nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő felújítására vagy az erdő
felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a használó személyét illetően az erdészeti hatóság,”
(által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldött
megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.)
25. §		
A 45/2016. NGM rendelet a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„VIII/A. ZÁRJEGY, HIVATALOS ZÁR
40/A. A zárjegy általános szabályai
93/A. § (1) A zárjegy leírását a 21. melléklet tartalmazza.
(2) A zárjegyet hamisítás elleni védelemmel kell ellátni, melynek kialakítása során figyelembe kell venni
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét.
(3) A zárjegy előállítója a gyártott, a tárolt és az állami adó- és vámhatóságnak átadott zárjeggyel naptári félévenként
tételesen elszámol.
(4) Az előállítás, a tárolás és a kiadás során keletkező selejtes, sérült zárjegyet a zárjegy előállítójának és az állami adóés vámhatóságnak a képviselőiből álló bizottság jegyzőkönyv felvétele mellett − a zárjegyek tételes ellenőrzését,
számbavételét követően − megsemmisíti.

40/B. A zárjegy megrendelése
93/B. § (1) A 22. melléklet szerinti adattartalmú, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon
benyújtható zárjegymegrendelést az állami adó- és vámhatóság a megrendelés beérkezésének napját követő
7. munkanapig, ha a megrendelt mennyiség meghaladja a megrendelés benyújtását megelőző 6 hónapban átvett, új

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

405

engedélyes esetén a féléves szinten felhasználni tervezett mennyiséget, a megrendelés beérkezésének napját követő
21. munkanapig teljesíti.
(2) Az egy alkalommal megrendelhető zárjegy mennyisége a 21. melléklet szerinti zárjegy kiszerelési egységre
megadott darabszám vagy annak egész számú többszöröse lehet.
(3) Adóraktár legfeljebb az éves termeléshez szükséges mennyiségű zárjegykészletet tarthat.
(4) Az eseti bejegyzett kereskedő, az importáló és a jövedéki engedélyes kereskedő zárjegymegrendelést
beszerzésenként vagy importügyletenként nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.
93/C. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a megrendelés visszaigazolása előtt megvizsgálja a megrendelés mennyiségi
megalapozottságát.
(2) A megrendelés visszaigazolása a kiadható zárjegymennyiséget, az átadás helyét, időpontját és a zárjegy előállítási
költségét tartalmazza.
(3) Pálinka zárjegy megrendelése esetén a megrendelő nyilatkozni köteles arról, hogy a megrendelt zárjeggyel
ellátandó zárjegyköteles jövedéki termék megfelel-e a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
szóló 2008. évi LXXIII. törvény 2. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

40/C. A zárjegy kiadása
93/D. § (1) A zárjegy az előállítási költségének igazolt megfizetését követően adható ki.
(2) Nem adható ki a zárjegy az igénylőnek, ha az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható
adótartozása van, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek számára.
(3) A zárjegy tételes kiadása a 21. melléklet szerinti szalagozott köteg vagy doboz kiadásával történik.
(4) A zárjegy kiadásának helye a zárjegyet előállító nyomda telephelye, a kiadásról az állami adó- és vámhatóság
szállítólevelet állít ki, mely tartalmazza az átadás-átvétel időpontját, a zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát.
Az átadást-átvételt az állami adó- és vámhatóság és a zárjegyigénylő igazolja.
(5) A zárjegyigénylőnek a Jöt. szerinti zárjegyhiány utáni fizetési kötelezettsége a kiadás időpontjától áll fenn.

40/D. A zárjegy előállítási költsége
93/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság − a zárjegy előállítójával történő szerződéskötést követően − a zárjegy
előállítási költségéről, a zárjegy egységáráról és a szerződés időtartamáról az előállítási költség változását megelőzően
az internetes honlapján történő közzététel útján tájékoztatja a zárjegyigénylőket. A kialakuló egységnyi fizetendő
előállítási költségnek a hamisítás elleni megfelelő szintű védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell biztosítania.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a zárjegy előállítási költségének megfizetéséről számlát állít ki, amelyet legkésőbb
a zárjegy átadásával egyidejűleg ad át a zárjegyigénylőnek.
(3) A zárjegyigénylő a zárjegyelőállítási költség megfizetését átutalással teljesíti.
(4) A zárjegyigénylő megtéríti a megrendelt, de a zárjegymegrendelés visszaigazolásában az átvételére megjelölt
napot követő 10. munkanapig át nem vett zárjegy előállítási költségét. A zárjegyigénylő fizetési kötelezettsége
a zárjegymegrendelés visszaigazolásában az átvételére megjelölt napot követő 11. munkanapon keletkezik.
(5) Az állami adó- és vámhatóság intézkedik a visszaküldött minőséghibás zárjegy után megfizetett zárjegy-előállítási
költségnek a − zárjegy visszavételét követő 15 munkanapon belül történő − visszatérítéséről.
(6) A 93/G. § szerint megrendelt zárjegy előállítási költségét a jövedéki terméket forgalmazónak nem kell megfizetnie.

40/E. A zárjegy alkalmazása
93/F. § (1) A forgalmazás során a zárjegy sorszámának és vonalkódjának bármely módon történő eltakarása – kivéve
a díszdoboz csomagolású jövedéki terméket, illetve az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett egyéb
csomagolást, valamint az olyan biztonsági eszköz alkalmazását, melynek eltávolítása nem jár a zárjegy sérülésével,
olvashatatlanná tételével –, felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos.
(2) A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyű zárjegyköteles jövedéki terméket
a forgalomból haladéktalanul, véglegesen ki kell vonni, a termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését,
darabszámát, alkoholtermék esetén tényleges alkoholtartalmát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két példányban
készíteni, melynek egyik példányát a következő munkanap végéig az állami adó- és vámhatóság részére tájékoztatásul
be kell nyújtani.
(3) A zárjegyköteles alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban vagy palacktól eltérő fogyasztói
csomagolásban a fogyasztói csomagolásra az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott módon felhelyezett
zárjeggyel forgalmazható.
(4) Az alkoholterméknek minősülő nem uniós áru, valamint az adóhatósági, a bírósági végrehajtási eljárásban lefoglalt
áru esetén a zárjeggyel való ellátási kötelezettség azt az adóraktár engedélyest, jövedéki engedélyes kereskedőt
vagy jövedéki kiskereskedőt terheli, amely vagy aki a nem uniós árut átveszi, és az ilyen zárjegyfelhasználásról
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a zárjegyigénylőnek nem minősülő zárjegyfelhasználó is a zárjegyigénylőre vonatkozó szabályok alkalmazásával
számol el.
(5) A zárjegyfelhasználó a zárjeggyel ellátott és a zárjegy nélküli zárjegyköteles jövedéki termék azonos telephelyen
történő tárolása esetén köteles biztosítani a két termékkészlet elkülönített számbavehetőségét.
93/G. § (1) A szabadforgalomban levált vagy megsérült zárjegyű zárjegyköteles jövedéki terméket a jövedéki
engedélyes kereskedőnek vagy jövedéki kiskereskedőnek ki kell vonnia a forgalomból és elkülönítve kell tárolnia,
valamint – a termék továbbforgalmazási szándéka esetén – a termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését,
darabszámát, alkoholtermék esetén tényleges alkoholtartalmát, a termék származását igazoló okmány típusát, számát,
valamint az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két példányban készíteni és
egyik példányát a következő munkanap végéig az állami adó- és vámhatóság részére benyújtani. A leltárjegyzéknek
az állami adó- és vámhatóság részére történő benyújtása zárjegymegrendelésnek minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megrendelésben kizárólag jövedéki engedélyes kereskedő vagy jövedéki kiskereskedő
birtokában lévő zárjegyköteles jövedéki termékről levált vagy megsérült zárjegy típusával megegyező zárjegy
igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megrendelés alapján az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja a jövedéki engedélyes
kereskedőt vagy jövedéki kiskereskedőt a megrendelt zárjegy rendelkezésre bocsátásának – a jövedéki engedélyes
kereskedővel vagy jövedéki kiskereskedővel előre egyeztetett – időpontjáról és helyszínéről.
(4) Az (1) bekezdés szerinti megrendelt zárjegyet a megsérült zárjegy eltávolítását követően az állami adó- és
vámhatóság helyezi fel a termékre, és a felhelyezésről jegyzőkönyvet készít. A levált vagy megsérült zárjegyű
zárjegyköteles jövedéki termék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyét az állami adó- és vámhatóság
a zárjegyfelhelyezéssel egyidejűleg megsemmisíti, vagy amennyiben a megsemmisítés helyszíni feltételei nem állnak
fenn, úgy azt megsemmisítés céljából elszállítja.
93/H. § Cigaretta és szivarka esetében a zárjegyet a gyártási folyamat során, közvetlenül a dobozra, – fóliacsomagolás
esetén – a fóliacsomagolás alá kell felragasztani.

40/F. Adatszolgáltatás a zárjegy-készletváltozásról
93/I. § A Jöt. 74. § (3) bekezdése szerinti zárjegyigénylő a Jöt. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az 1. melléklet
III. pontja szerinti adattartalommal teljesíti.
93/J. § (1) A zárjegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat a zárjegyigénylő adatszolgáltatásban zárjegyköteles jövedéki
termékenként,
a) a zárjegyköteles jövedéki termékre általa alkalmazott globális áru azonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám)
vagy
b) – amennyiben a zárjegyigénylő a zárjegyköteles jövedéki termékre nem alkalmaz GTIN számot – az állami adó- és
vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: hatósági termékazonosító-szám)
szerint, azon belül élelmiszer esetében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló miniszteri rendelet szerinti
tételazonosító jelölés, illetve – amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelező, akkor – az élelmiszerjog általános
elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
18. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő jelölés (a továbbiakban együtt: tételazonosító)
szerint részletezve köteles megadni.
(2) A zárjegyigénylő köteles
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a zárjegyköteles jövedéki termék GTIN számát az 1. melléklet III. rész
4. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a zárjegyköteles jövedéki termékre hatósági termékazonosító-számot
– az 1. melléklet III. rész 4. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni
az e célra az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
(3) A GTIN szám bejelentését vagy a hatósági termékazonosító-szám igénylését a tételazonosító használatba vételét
megelőzően kell megtenni.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a hatósági termékazonosító-számot az igénylés benyújtásától számított
5 munkanapon belül küldi meg az igénylőnek.

40/G. A zárjegyfelhasználás elszámolása
93/K. § (1) A zárjegyigénylő által a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásban az állami adó- és vámhatóságnak bejelentett
zárjegykészlet-változások jövedéki bizonylata
a) harmadik országba történő kiszállítás, harmadik országból történő visszaszállítás esetén a vámokmány;
b) telephelyről való egyéb kiszállítás, visszaszállítás esetén a szállítólevél;
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c) zárjegyköteles jövedéki termékre történő felhelyezés esetén a gyártási vagy raktárbizonylat, harmadik országban
történt felhelyezés esetén vámokmány.
(2) A zárjegy zárjegyigénylő érdekkörén kívüli elháríthatatlan okból – kivéve a lopás esetét – történt megsemmisülése
esetén a zárjegyigénylőnek a zárjegyhiány jogkövetkezményei alóli mentesüléshez a rendőrség és a tűzoltóság által
felvett jegyzőkönyvvel is rendelkeznie kell.
93/L. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az elszámolási időszakonkénti zárjegyelszámolásról − a (2) bekezdés szerinti
tartalommal − jegyzőkönyvet vesz fel.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az elszámolási időszak kezdő napján készleten lévő zárjegy mennyiségét (nyitókészlet);
b) az elszámolási időszakban átvett zárjegy mennyiségét, az átvétel keltét;
c) az elszámolási időszakban felhasznált, bizonylattal igazolt zárjegy darabszámát;
d) csökkentő tételként
da) az állami adó- és vámhatóság által visszavett, feleslegessé vált vagy minőséghibás zárjegy darabszámát,
db) a gyártás közben megsérült és tételes elszámolás mellett az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett
megsemmisített vagy a 93/M. § (3) bekezdése szerint elszámolt zárjegy darabszámát,
dc) a zárjegy igénylőjének érdekkörén kívüli elháríthatatlan okból – ide nem értve a lopás esetét – használhatatlanná
vált, megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható,
dd) az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített, feleslegessé vált zárjegy darabszámát;
e) a jegyzőkönyv keltének napján
ea) telephelyen készleten lévő,
eb) tagállamba kiszállított,
ec) harmadik országba kiszállított,
ed) más telephelyre kiszállított,
fel nem használt zárjegy mennyiségét (zárókészlet);
f ) az elszámolási időszakban keletkezett zárjegyhiányt.
93/M. § (1) A gyártás közben megsérült zárjegy elszámolása tételesen vagy a (3) bekezdésben meghatározott módon
történhet. A zárjegy kézi felhelyezése esetén csak a tételes elszámolás alkalmazható.
(2) Tételes elszámolás esetén a zárjegyigénylő a megsérült zárjegyet köteles annak darabjai összerakásával
gyűjtőívre felragasztani. A megsérült zárjegy csökkentő tételként csak akkor fogadható el, ha annak több mint
50%-át felragasztották a gyűjtőívre, és megállapítható annak hitelessége és sorszáma, valamint azon újabb, ismételt
felhasználás nyomai nem láthatók. Egy gyűjtőívre legfeljebb 50 db sérült zárjegyet lehet felragasztani.
(3) Ha a zárjegyigénylő a zárjegyköteles jövedéki termék gyártása közben megsérült zárjegyet a (2) bekezdésben
meghatározott módon nem tudja elszámolni, a zárjegy elszámolásában csökkentő tételként a tényleges mennyiség, de
legfeljebb az elszámolási időszakban gyártott zárjegyes termékek csomagolási egységben kifejezett mennyiségének
(darabszámának)
a) az 5000 db/óra kapacitás alatti csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén 0,5%-a,
b) az 5000 db/óra kapacitást elérő csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén 0,75%-a
számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként.
(4) A zárjegyköteles jövedéki termék gyártása közben megsérült és összegyűjtött, a (2) bekezdésben meghatározott
elszámolás esetén a felragasztott, sérült zárjegyet, valamint azt a sérülésmentes, feleslegessé vált zárjegyet, amely
nem kerül az állami adó- és vámhatósághoz visszaküldésre, az állami adó- és vámhatóság a zárjegyfelhasználó
jelenlétében megsemmisíti.
93/N. § (1) A zárjegynek a zárjegyigénylő érdekkörébe nem tartozó, elháríthatatlan okból bekövetkező
használhatatlanná válását, megsemmisülését a zárjegyigénylő az eseményt követően haladéktalanul bejelenti
az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az állami adó- és vámhatóság készletfelvétellel, illetve a rendelkezésére álló adatokból állapítja meg a csökkenésként
figyelembe vehető mennyiséget.
93/O. § Az importáló és a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre
szállító személy esetében a készletelszámolást az egy alkalommal átvett zárjegy mennyiségére vonatkozóan kell
elvégezni a zárjegy átvételétől számított 90 napon belül.

40/H. Párlat zárjegyre vonatkozó különös szabályok
93/P. § (1) A bérfőzött párlat nem adóraktárnak történő értékesítéséhez szükséges zárjegy megrendelésére, kiadására,
átvételére és alkalmazására a 40/B–40/E. alcím rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni. A bérfőzetőre nem kell alkalmazni a 40/F–40/G. alcím rendelkezéseit.
(2) A bérfőzető kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.

408

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

(3) A bérfőzető a párlat zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet a 14. mellékletben meghatározott adattartalmú,
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtja be.
(4) A párlat zárjegy előállítási költségének megfizetése történhet készpénzfizetéssel, fizetési számlára történő
készpénz befizetéssel vagy átutalással.
(5) A párlat zárjegy kiadása az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén történik.

40/I. Hivatalos zár
93/Q. § (1) A hivatalos zárat egyedi azonosító jellel, sorszámmal és hamisítás elleni védelemmel vagy – nem papíralapú
eszköz esetében – el nem távolítható, át nem javítható egyedi feliratozással kell ellátni.
(2) A hivatalos zár előállítására vonatkozó engedélyre olyan személy jogosult, akinek az állami adó- és vámhatóság
felé nincs vám- vagy adótartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési
halasztást engedélyeztek, valamint rendelkezik
a) a hivatalos zár követelményeit teljesítő eszköz előállításához szükséges műszaki, technikai és technológiai
feltételekkel,
b) zárt rendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és azt szabályozó biztonsági
szabályzattal,
c) a tevékenység jellegének megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel, biztonsági személyzettel és technikai
berendezéssel és
d) az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyag megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy
a megsemmisítést más módon biztosító eljárási renddel.
(3) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezése iránti kérelemhez
csatolni kell:
a) a hivatalos zár műszaki rajzát és mintadarabját,
b) az egyedi azonosító jel leírását,
c) a hivatalos zár előállításának folyamatát tartalmazó technológiai dokumentációt,
d) papíralapú eszköz esetén a hamisítás elleni védelmi elemek leírását és a védelmi elemek ismeretével rendelkező
személyek nevét, személyi adatait és
e) a 15. mellékletben előírt adattartalmú nyilvántartás mintáját, számítógépes nyilvántartás-vezetés esetén annak
leírását.
(4) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló
kérelemben meg kell adni a hivatalos zár alkalmazási körét (űrtartalom-megjelöléssel), felhelyezésének módját és
az évente gyártani tervezett mennyiséget.
(5) Az állami adó- és vámhatóság az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának
engedélyezésére irányuló eljárásba szakértőként bevonja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának képviselőiből álló Hivatalos Zár Bizottságot, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői
Intézetet – a szakterületét érintő kérdésekben – szakvélemény készítésére kérheti fel.
(6) A Hivatalos Zár Bizottság a szakértőként történő bevonástól számított 15 napon belül ad indokolt szakvéleményt
az eszköz borászati felhasználhatóságával kapcsolatban.
(7) A Hivatalos Zár Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A Hivatalos
Zár Bizottság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával egyetértésben kialakított ügyrend szerint működik.
(8) Az állami adó- és vámhatóság a hivatalos zár előállítójának engedélyét visszavonja, ha az engedélyezési és
működési feltételek az állami adó- és vámhatóság felhívására sem teljesülnek.
(9) Az állami adó- és vámhatóság az engedély kiadásáról, valamint visszavonásáról a határozat egy példányának
megküldésével − a határozat kiadásával egyidejűleg − tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát.
(10) A hivatalos zár előállítója a 15. melléklet szerinti adattartalmú, az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott
nyilvántartást vezet tevékenységéről.
(11) A hivatalos zár előállítója az állami adó- és vámhatóság felé adatszolgáltatását hivatalos zár felhasználónkénti,
zártípusonkénti és azon belül sorszámtartományonkénti részletezéssel az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti.
93/R. § (1) Megsérült vagy minőséghibás hivatalos zárat a termék csomagolására felhelyezni, ilyen zárral terméket
forgalmazni tilos.
(2) Az adófelfüggesztéssel végzett szállítás során csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett ital szállítására
alkalmazott jövedéki okmány termék azonosítására szolgáló rovatában vagy az okmányhoz csatolt mellékleten
fel kell tüntetni az alkalmazott hivatalos zár egyedi azonosító jelét és sorszámát vagy sorszámtartományát. Abban
az esetben, ha a feladóé helyett az átvevő adóraktár engedélyesének hivatalos zára kerül a termékre, a jövedéki
okmányon e körülményt is jelezni kell.
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(3) A hivatalos zár felhasználója
a) biztosítja a hivatalos zárak biztonságos helyen történő tárolását,
b) az általa átvett, felhasznált hivatalos zárakról telephelyenként és zártípusonként a 16. melléklet szerinti adattartalmú
nyilvántartást vezet folyamatosan,
c) a Jöt. 138. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást – az egyszerűsített adóraktár engedélyese és a kisüzemi
bortermelő kivételével – az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti.
(4) A több telephellyel rendelkező hivataloszár-felhasználó a telephelyei között hivatalos zárat kizárólag a zár egyedi
azonosító jelét és sorszámát vagy sorszámtartományát tartalmazó szállítólevéllel szállíthat.
(5) A harmadik országból vagy a más tagállamból behozott csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett ital
csomagolására a hivatalos zár belföldön is felhelyezhető.
(6) A harmadik országba exportált vagy a más tagállamba kiszállított csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett
ital csomagolásán hivatalos zárat nem lehet alkalmazni, illetve azt papíralapú eszköz esetén felülragasztással
érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítéssel egy tekintet alá esik a hivatalos záron a „...zár ...” szövegrészt részben vagy
egészben eltakaró, fekete színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.”
26. §		
A 45/2016. NGM rendelet 95. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Nem adható ki a bérfőzött párlat kedvezményes adómértékkel, ha a bérfőzető)
„a) a 94. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételt elmulasztja, vagy”
27. §		
A 45/2016. NGM rendelet 104. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1–43. alcím, a 99. §, a 100. § (1) bekezdés a)–h) pontja, a 100. § (2) bekezdése, a 101–103. § és a 47. alcím,
valamint az 1–21. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 100. § (1) bekezdés i) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.”
28. §		
A 45/2016. NGM rendelet 105–108. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„105. § 2017. június 30-át követően az elektronikus átvételi elismervényen kiegészítő adatként fel kell tüntetni,
ha a dohánygyártmányra adójegy van felhelyezve.
106. § (1) Ha a 2017. június 30-án hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján nem egyértelmű a termék
2017. július 1-jétől irányadó adójogi besorolása és a 2017. június 30-án végzettel azonos tevékenység végzéséhez
a jogszabály 2017. július 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás meglétét írja elő feltételként, a tevékenységet
végző 2017. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatóságnál kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelmet
előterjeszteni, amelyről az állami adó- és vámhatóság költségmentesen döntést hoz, és a kérelemről történő döntésig
a tevékenység a kötelező érvényű vámtarifabesorolás birtokában folytatható.
(2) Ha a 2017. június 30-án hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján egyértelmű a termék
2017. július 1-jétől irányadó adójogi besorolása, és a 2017. június 30-án végzettel azonos tevékenység végzéséhez
2017. július 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás nyújtható be, akkor a tevékenység a kötelező érvényű
vámtarifabesorolás birtokában is végezhető.
107. § A gazdálkodó a 2017. július 1-jét megelőzően a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997.
(XII. 30.) PM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint engedélyezett veszteségelszámolást 2017. június 30-át követően is
alkalmazhatja.
108. § (1) A Jöt. 150. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén vagy a 2017. június 30-át követő engedélyezési,
nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelmező kérheti a 2017. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti
engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás során papír alapon az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott
dokumentumainak az állami adó- és vámhatóság által a kérelem elbírálásakor történő figyelembevételét. Az állami adóés vámhatóság az engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljáráshoz felhasználható papíralapú dokumentumokról
elektronikus másolatot készít.
(2) Az állami adó- és vámhatóság által 2017. július 1-jét megelőzően kiadott sorszámtartományok – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – 2017. június 30-át követően is felhasználhatóak, azokkal a kiadásukkor hatályos szabályok
szerint kell elszámolni.”
29. §		
A 45/2016. NGM rendelet 46. alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) E rendelet 2017. július 1-jén hatályos rendelkezéseit a 2017. július 1-jét megelőzően benyújtott hivatalos
zár előállítása iránti kérelem alapján 2017. július 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 2017. július 1-jét megelőzően a hivatalos zár előállítója részére kiadott engedélyokirat
elektronikus engedélyokirattá alakítására tervezetet készít, melyet 2017. július 15-ig megküld az engedélyesnek
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véleményezésre, és 2017. július 30-ig 2017. augusztus 1-jével hatályba lépő elektronikus engedélyokiratot ad ki, ha
az engedélyezési feltételek teljesülnek. A korábbi engedélyokirat 2017. július 31-én hatályát veszti.”
30. §		
A 45/2016. NGM rendelet XI. Fejezete a következő 46/A. alcímmel egészül ki:

„46/A. Jogszabály tervezetének egyeztetése
108/B. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
31. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 18. melléklete a 6. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 20. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 21. melléklete a 8. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet a 9. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

32. §		
Nem lép hatályba a 45/2016. NGM rendelet
a)
8. § (13) bekezdése,
b)
32. § (9) bekezdése,
c)
42. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
33. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. július
2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. alcím, a 6. §, a 17. §, a 25. §, a 29–30. §, a 31. § (9) bekezdése, a 34. § és a 9. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

34. §		
Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló
45/2003. (XII. 29.) PM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Adóraktári nyilvántartás és az adóraktár Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatásának adattartalma
A „*” jelzéssel ellátott adatokat a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában kell megküldeni.
A „**” jelzéssel ellátott adatokat akkor kell a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában megküldeni, ha az adóraktár
engedélyese nem küldi a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg az adatokat.
A „b” jelzéssel ellátott adatokról kell a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnak adatszolgáltatást teljesítenie.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli tartalom.
I.		
1.
2.
3.

Általános adatok
Adóraktári telephely engedélyszáma*
Tárgyidőszak*
Adóraktári készlettípus*
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II.		 Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék
mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*)
1. Nyitókészlet* (kizárólag a 2017. június 30-át követő első adatszolgáltatás alkalmával beküldendő)
2. Készletnövekedés (bizonylatszám)
2.1. Előállított jövedéki termék (bioetanol esetében az alábbi bontásban)*
2.1.1.
EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.2.
EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.3.
Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.4.
Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.2. Cigarettán kívüli dohánygyártmány Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy eltávolítás utáni készletre
vétele*
2.3. Előállított nem jövedéki termék és az adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék*
2.3.1.
Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszer, gyógyhatású készítmény, gyógyszeranyag,
intermedier
2.3.2.
Jöt. 133. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti ecet
2.3.3.
Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerinti aroma
2.3.4.
Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé és egyéb élelmiszer
2.3.5.
Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerinti vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra
szolgáló termék
2.3.6.
Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerinti teljesen denaturált alkohol
2.3.7.
Előállított ETBE
2.3.8.
Jöt. 112. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti termék
2.3.9.
Jövedéki termék előállításához alapanyagként szolgáló nem jövedéki termék
2.4. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek minősülő melléktermék,
hulladék
2.5. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termék
2.5.1.
saját adóraktárból
2.5.2.
nem saját adóraktárból
2.5.3.
tagállamból
2.5.4.
bejegyzett feladótól
2.5.5.
adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításból visszaszállított
2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes bor*
2.6.1.
Egyszerűsített adóraktártól
2.6.2.
Kisüzemi bortermelőtől
2.6.3.
Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint
2.7. Adóraktárban importált jövedéki termék
2.8. Légijárműből lefejtett, adóraktárba szállított repülőgép-üzemanyag*
2.9. Terméktávvezeték adóraktártól vagy adóraktárnak nem minősülő csővezetékes szállításból átvett
energiatermék*
2.10. A Jöt. 12. § h) pontja szerinti jövedéki termék visszavétele*
2.11. Bérfőzetőtől a párlat kiadása nélkül, adózatlanul megvásárolt mennyiség*
2.12. Beszerzett nem jövedéki termék
2.13. Mintaként vett, de fel nem használt termék*
2.14. Készletfelvétel során megállapított készlet többlet
2.14.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
2.14.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
2.15. Termékkészlet átvezetése biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletbe (növekedés)*
2.16. Termékkészlet átvezetése a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti termékkészletből biztosítékköteles
készletbe (növekedés)*
2.17. Magánfőzőtől átvett adózott párlat*
2.18. Bérfőzetőtől átvett adózott párlat*
2.19. Szabadforgalomból visszahozott vagy vásárolt jövedéki termék*
2.20. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése (növekedés)*
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2.21. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben vagy teljes
mennyiségben történő visszaszállítása**
2.22. Adózott termék átvétele saját adóraktárból*
2.23. Jövedéki termék átvezetése KN-kód vagy fajtkód változása esetén (növekedés)*
3. Készletcsökkenés (bizonylat száma)
3.1. Jövedéki előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.2. Jövedéki termék vagy nem jövedéki termék előállításához alapanyagként felhasznált nem jövedéki termék
3.3. ETBE előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.4. A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék*
3.5. A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott jövedéki termék*
3.6. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti célra a mintavételi szabályzat szerint vett minta (helye,
időpontja, célja)
3.6.1.
az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.6.2.
nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.7. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint megsemmisítés
3.7.1.
az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.7.1.1. adóraktárból elszállítás révén
3.7.1.2. adóraktárban
3.7.2.
nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.7.2.1. adóraktárból elszállítás révén
3.7.2.2. adóraktárban
3.8. Cigarettán kívüli dohánygyártmányok Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy eltávolítást követő
kivezetése az adózott készletből*
3.9. A Jöt. 9. § (1) bekezdés e) és f ) pontja szerint jövedéki termék olyan károsodása, amelyet az állami adó- és
vámhatóság teljes megsemmisülésként vagy helyrehozhatatlan károsodásként elismert (időpont, mód/
körülmények, kárenyhítés érdekében tett intézkedés)
3.10. A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
3.11. A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
3.12. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
3.13. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
3.14. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
3.15. A Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerint felhasznált jövedéki termék gyógyszer, gyógyhatású készítmény,
gyógyszeranyag, intermedier előállításához*
3.16. A Jöt. 133. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti felhasznált jövedéki termék ecet előállításához*
3.17. A Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerint felhasznált jövedéki termék aroma előállításához*
3.18. A Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerint felhasznált jövedéki termék csokoládé és egyéb élelmiszer
előállításhoz*
3.19. A Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerint felhasznált jövedéki termék vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem
emberi fogyasztásra szolgáló termék előállításához*
3.20. A Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerint felhasznált jövedéki termék teljesen denaturált alkohol
előállításához*
3.21. Terméktávvezeték adóraktárnak vagy adóraktárnak nem minősülő csővezetékes szállításnál adófelfüggesztési
eljárás keretében átadott energiatermék*
3.22. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék**
3.22.1. magánszemély részére
3.22.2. jövedéki engedélyes kereskedő részére (az átvevő neve, címe, engedélyszáma, adószáma, bizonylat
száma)
3.22.3. jövedéki kiskereskedő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.4. más tagállamba (az átvevő neve, címe, közösségi adószáma, bizonylat száma)
3.22.5. felhasználói engedélyes részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma, bizonylat száma)
3.22.6. nyilvántartásba vett felhasználó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.7. dohány-kiskereskedelmi ellátó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma, bizonylat
száma)
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5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Jöt. 7. § (1) bekezdés
f ) pontja szerinti értékesítése (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.9. kisüzemi bortermelő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.10. légiutas-ellátási tevékenységre (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.11. 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kiszállítása
(bizonylat száma, engedélyes esetén az engedélyszám, magánszemélyt kivéve az átvevő neve, címe,
adószáma)
3.22.12. egyéb személy részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.23. Szabadforgalomba bocsátott, az adóraktárban adófizetési kötelezettséget eredményező módon elfogyasztott,
felhasznált jövedéki termék*
3.24. Adófelfüggesztési eljárás keretében feladott jövedéki termék
3.24.1. saját adóraktárba
3.24.2. nem saját adóraktárba
3.24.3. tagállamba
3.24.4. harmadik országba
3.24.5. másik tagállamba diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai részére
3.24.6. másik tagállamba nemzetközi szervezet és annak tagjai részére
3.24.7. másik tagállamba Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői, polgári állománya és
étterme, kantinja részére
3.25. Termékkészlet-átvezetés biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletbe (csökkenés)*
3.26. Termékkészlet átvezetés a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti termékkészletből biztosítékköteles
készletbe (csökkenés)*
3.27. Készletfelvétel során megállapított készlethiány
3.27.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.27.1.1. adóköteles hiány
3.27.1.2. nem adóköteles hiány
3.27.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.27.2.1. adóköteles hiány
3.27.2.2. nem adóköteles hiány
3.28. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek minősülő melléktermék,
hulladék
3.28.1. felhasználása termék előállításhoz
3.28.2. megsemmisítése
3.28.3. feladása, átadása
3.29. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése (csökkenés)*
3.30. Adózott termék átadása saját adóraktár részére*
3.31. Jövedéki termék átvezetése KN-kód vagy fajtakód változása esetén (csökkenés)*
4. Zárókészlet (elszámolási időszak végén)
4.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén
4.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén*
III.		 Zárjegykészlet-változásokhoz kapcsolódó adatok
1. Zárjegykészlet-növekedés
1.1. Állami adó- és vámhatóságtól átvett zárjegy
1.1.1.
darabszám
1.1.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.1.3.
bizonylat száma
1.2. Saját telephelyről átvétel*
1.2.1.
darabszám
1.2.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.2.3.
küldő telephely jövedéki száma
1.2.4.
bizonylat száma
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Bérmunkára más adóraktár-engedélyestől átvétel*
1.3.1.
darabszám
1.3.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.3.3.
küldő engedélyszáma
1.3.4.
bizonylat száma
1.4. Más adóraktári engedélyestől a bérmunkára átadott zárjegy visszavétele*
1.4.1.
darabszám
1.4.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.4.3.
küldő engedélyszáma
1.4.4.
bizonylat száma
1.5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból*
1.5.1.
darabszám
1.5.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.5.3.
bizonylat száma
1.6. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból*
1.6.1.
darabszám
1.6.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.6.3.
vámokmány száma
2. Zárjegykészlet-csökkenés
2.1. Zárjegyfelhelyezés [GTIN számmal/hatósági termékazonosító-számmal beazonosított termékenként, azon
belül tételazonosítónként]*
2.1.1.
Belföldön felhelyezett zárjegy
2.1.1.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.1.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.1.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.1.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.1.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.1.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.1.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.1.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.1.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.2.
Tagállamban felhelyezett zárjegy
2.1.2.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.2.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.2.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.2.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.2.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.2.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.2.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.2.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.2.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.3.
Harmadik országban felhelyezett zárjegy
2.1.3.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.3.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.3.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.3.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.3.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.3.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.3.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.3.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.3.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.2. Saját telephelyre átadás*
2.2.1.
darabszám
2.2.2.
sorszám (sorszámtartománya)
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2.2.3.
fogadó telephely jövedéki száma
2.2.4.
bizonylat száma
2.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyesnek átadás*
2.3.1.
darabszám
2.3.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.3.3.
címzett engedélyszáma
2.3.4.
bizonylat száma
2.4. Más adóraktár engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása*
2.4.1.
darabszám
2.4.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.4.3.
címzett engedélyszáma
2.4.4.
bizonylat száma
2.5. Harmadik országba kiszállítás*
2.5.1.
darabszám
2.5.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.5.3.
vámokmány száma
2.6. Másik tagállamba kiszállítás*
2.6.1.
darabszám
2.6.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.6.3.
bizonylat száma
2.7. Telephelyen megsemmisítés
2.7.1.
darabszám
2.7.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.7.3.
bizonylat száma
2.8. Az állami adó- és vámhatóságnak visszaadott zárjegy
2.8.1.
darabszám
2.8.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.8.3.
bizonylat száma
2.9. Gyártás közben megsérült, tételes elszámolásra nem kerülő zárjegyek darabszáma*
2.10. A zárjegyigénylő tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt zárjegy-megsemmisülés vagy
használhatatlanná válás*
2.10.1. darabszám
2.10.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.10.3. bizonylat száma
3. Készletfelvétel (elszámolási időszak végén)
3.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.1.1.
Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.1.2.
Többlet
3.1.3.
Hiány
3.1.3.1. Ebből zárjegyhiány
3.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.2.1.
Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.2.2.
Többlet*
3.2.3.
Hiány*
3.2.3.1. Ebből zárjegyhiány
4. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN szám bejelentésének/hatósági termékazonosító-szám igénylésének
adattartalma*
4.1. zárjegyköteles jövedéki termék GTIN száma
4.2. hatósági termékazonosító száma
4.3. kereskedelmi megnevezése
4.4. alkoholtermék esetén
4.4.1.
névleges űrtartalma literben
4.4.2.
címkén feltüntetett tényleges alkoholtartalma
4.5. dohánygyártmány esetén a fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége
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4.6.
4.7.
4.8.

KN-kódja
fajtakódja
bejelentés vagy módosítás oka
4.8.1.
Új
4.8.1.1. GTIN szám érvényesség kezdete
4.8.1.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
4.8.2.
Módosított
4.8.2.1. GTIN szám érvényesség kezdete
4.8.2.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
4.8.3.
Törölt
4.8.3.1. GTIN szám érvényesség vége
4.8.3.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség vége

IV.		 Bérfőzésre vonatkozó adatok (bérfőzetőnként és bérfőzésenként)
1. Alapanyag (cefre) átvétel
1.1. Bérfőzető
1.1.1.
neve
1.1.2.
adóazonosító jele
1.1.3.
lakóhelye
1.2. Bérfőzetőtől átvett alapanyag (cefre)
1.2.1.
fajtája* b
1.2.2.
mennyisége (kilogramm vagy liter) * b
1.2.3.
átvétel időpontja
2. Bérfőzött párlat előállítása
2.1. Bérfőzés megkezdésének
2.1.1.
időpontja (óra)
2.1.2.
szeszmérőgép
2.1.2.1. száma* b
2.1.2.2. óraállása
2.2. Bérfőzés befejezésének
2.2.1.
időpontja (óra)
2.2.2.
szeszmérőgép
2.2.2.1. száma
2.2.2.2. óraállása
3. Előállított párlat
3.1. mennyisége (az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben)
3.2. adózatlanul megsemmisített mennyiség
4. Jövedéki terméknek minősülő melléktermék, hulladék (fajtánként)
4.1. mennyisége
4.2. megsemmisítés, felhasználás módja
4.3. megsemmisítést, felhasználást igazoló bizonylat száma
5. Bérfőzéssel kapcsolatos egyéb információ
6. Bérfőzött párlat kiadására vonatkozó adatok
6.1. Kiadás dátuma* b
6.2. Bérfőzető * b
6.2.1.
neve
6.2.2.
adóazonosító jele
6.2.3.
lakóhelye
6.3. Kiadott bérfőzött párlat
6.3.1.
fajtája* b
6.3.2.
adómértéke (kedvezményes vagy általános)* b
6.3.3.
KN-kódja
6.3.4.
mennyisége* b
6.3.4.1. az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben
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6.3.4.2. literben
6.3.5.
tényleges alkoholtartalma* b
6.3.6.
fizetendő adója* b
Származási igazolás száma* b
Bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiállításáig a tárgyévben kiadott kedvezményes
adómértékű párlat mennyisége* b”

2. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

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

3. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás és a belőle teljesítendő adatszolgáltatás adattartalma
(jövedéki termékenként)
A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli tartalom.
1. Jövedéki engedélyes engedélyszáma*
2. Jövedéki termék*
2.1. megnevezése
2.2. KN-kódja
2.3. mennyiségi egysége (az energiatermék kivételével a kiszerelési egység [űrtartalom, alkoholtermék és sör
esetén tényleges alkoholtartalom és űrtartalom] szerinti bontásban, dohánygyártmányok esetén doboz, szál
vagy csomag bontásban)
3. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján)
4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye, bizonylat száma szerinti bontásban)
4.1. Belföldről átvett mennyiség
4.2. Tagállamból behozott mennyiség
4.2.1.
Tagállam megnevezése
4.2.2.
Tagállami kereskedő megnevezése
4.3. Importból átvett mennyiség
4.4. Visszáru mennyisége
4.4.1.
Feladási bizonylat száma
4.5. Készletfelvétellel megállapított többlet
4.5.1.
adóköteles többlet
4.5.2.
nem adóköteles többlet
4.6. Egyéb készletnövekedés
4.6.1.
Mennyiség
4.6.2.
Jogcím
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5. Készletcsökkenés
5.1. Belföldre kiszállítás*
5.1.1.
Bizonylat
5.1.1.1. száma
5.1.1.2. kelte (nap)
5.1.2.
Kiszállítás
5.1.2.1. telephelye
5.1.2.2. időpontja (nap)
5.1.3.
Mennyiség
5.1.4.
Vevő vagy címzett (kivéve – üzemanyag forgalmazása esetén – a magánszemély vevőt)
5.1.4.1. neve
5.1.4.2. címe
5.1.4.3. adószáma
5.1.4.4. dohánygyártmány esetén a jövedéki kiskereskedő működési engedélyszáma, nyilvántartásba vételi
száma vagy dohány kiskereskedelmi engedélyszáma
5.2. Tagállamba kiszállítás*
5.2.1.
EKO
5.2.1.1. száma
5.2.1.2. kelte (nap)
5.2.2.
Kiszállítás
5.2.2.1. telephelye
5.2.2.2. időpontja (nap)
5.2.3.
Mennyiség
5.2.4.
Vevő vagy címzett
5.2.4.1. neve
5.2.4.2. címe
5.2.4.3. adószáma
5.3. Exportra kiszállítás*
5.3.1.
Vámokmány
5.3.1.1. száma
5.3.1.2. kelte
5.3.2.
Kiszállítás
5.3.2.1. telephelye
5.3.2.2. időpontja (nap)
5.3.3.
Mennyiség
5.4. Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás*
5.4.1.
Bizonylat
5.4.1.1. száma
5.4.1.2. kelte (nap)
5.4.2.
Kiszállítás
5.4.2.1. telephelye
5.4.2.2. időpontja (nap)
5.4.3.
Mennyiség
5.5. Készletfelvétellel megállapított hiány
5.6. Egyéb készletcsökkenés
5.6.1.
Mennyiség
5.6.2.
Jogcím
6. Zárókészlet (naponta)”
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4. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Jövedéki kiskereskedő által üzemanyagtöltő állomás forgalmáról vezetett nyilvántartás adattartalma
1.
2.
3.
4.

Üzemanyag fajtája (benzin, gázolaj, E85, LPG, CNG)
Mennyiségi egysége (liter, kg)
Nyitókészlet
Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése, engedélyszáma és telephelye, bizonylat száma szerinti bontásban)
4.1. Beszerzés
4.2. Átvétel más telephelyről
4.3. Készletfelvétellel megállapított többlet
4.3.1.
adóköteles többlet
4.3.2.
nem adóköteles többlet
5. Készletcsökkenés (elektronikus számlálón mért készletváltozás esetén az elektronikus számláló kezdő és záró
óraállását feltüntetve)
5.1. Végfelhasználó részére értékesített üzemanyag
5.2. Elszállítás/Átminősítés
5.3. Átadás más telephelyre
5.4. Üresváltás
5.5. Saját felhasználás
5.6. Mintavétel
5.7. Készletfelvétellel megállapított hiány
6. Zárókészlet”

5. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 13. melléklet 3.2. 27101921 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum alcím 32. sor
A. oszlopbeli rendelkezés a következő szöveggel lép hatályba:
„Villamos vezetés 20 °C-on, pS/m”

6. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 18. mellékletének EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY alcíme a következő
szöveggel lép hatályba:

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

Jövedéki termék:

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

7. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„20. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

KÉRELEM
a helyszíni szemle megtartásához

KÉRELEM

HATÁROZAT

1.

..........................................................................
Állami adó- és vámhatóság

Szemlekérelem száma:

2.

Szemlét kérő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

3.

Bejelentést tevő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

4.

Bejelentés időpontja: év hó nap óra

5.

Szemle kért tárgya:

6.

Szemle kért helye:
út/utca/tér szám/hrsz

7.

Szemle kért időpontja: év hó nap óra

8.

Szemlét felvevő neve:

9.

A kért szemle módosítása esetén az új szemlekérelem száma:

10.

Iktatószám:

11.

Szemle megkezdése: év hó nap óra perc

12.

Szemle befejezése: év hó nap óra perc

13.

Szemléről felvett jegyzőkönyv(ek) száma:

14.

Szemledíj: Ft, azaz forint

helység

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

Szemlét végző:
................................................................
P. H.
pénzügyőr aláírása
”

8. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„21. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

A zárjegyek leírása
1. Szeszes ital zárjegy
1.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne
ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital” felirat sötétkék, a sorszám,
valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr
embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45×12 mm: 0,5 literig
80×16 mm: 0,2–1,00 liter között
100×16 mm: 1,5 litertől
1.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
1.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes
fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
1.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
1.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
1.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
1.8. Csomagolási egység:
A 80×16 mm és a 100×16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretű zárjegy esetén
25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
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2. Pálinka zárjegy
2.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe vörösesnarancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche)
nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna, a sorszám,
valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr
embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45×12 mm: 0,5 literig
80×16 mm: 0,2–1,00 liter között
100×16 mm: 1,5 litertől
2.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
2.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes
fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
2.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
2.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
2.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
2.8. Csomagolási egység:
A 80×16 mm és a 100×16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretű zárjegy esetén
25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
3. Párlat zárjegy
3.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne
ugyanezen szín használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint
a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és
hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
3.2. Méret:
80×16 mm
3.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
3.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületű, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék
színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
3.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
3.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
4. Dohánygyártmány zárjegy, a darabonként csomagolt szivar zárjegye kivételével
4.1. Leírása: A zárjegy téglalap alakú. A zárjegy egy sorszámot (vonalkód formájában is) tartalmaz.
4.2. Mérete: 44×20 mm.
4.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír.
4.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám
(XXX0000000XX).
4.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
4.6. Kiszerelési egység: A méretre vágott zárjegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben.
4.7. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek 25 000 darabonként dobozba
rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék.
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5. Darabonként csomagolt szivar zárjegy
5.1. Leírása: A zárjegy két téglalap alakú füllel ellátott, fekvő ellipszis alakú, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi
arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia. A zárjegyen a „Szivar” szöveg az ellipszis felső vonalán,
az ellipszis közepén a sorszám található.
5.2. Mérete: A zárjegy teljes hossza 72 mm, az ellipszis hossza 42 mm, legnagyobb szélessége 18 mm, a fül
szélessége 11 mm.
5.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott öntapadós hologramfólia.
5.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám
(XXX0000000XX).
5.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
5.6. Csomagolási egység: 50 darab ív, ívenként 30 darab zárjegy, dobozba rakva.”

9. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„22. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

A zárjegymegrendelés adattartalma
1. Megrendelő
1.1. neve
1.2. adószáma
1.3. zárjegyigénylőkénti minősége
1.4. zárjegyet felhasználó telephelyének
1.4.1.
címe
1.4.2.
azonosítója
2. Zárjegy átvételének kért időpontja
3. Megrendelt zárjegy
3.1. típusa
3.2. méretválasztéka
3.3. mennyisége
4. A Jöt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában írt feltétel teljesítésének levezetése”

A Kormány 71/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
8. § (5) bekezdés a) pontjában,
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (1) bekezdésében,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a) pontjában és
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a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. alcím, a 3–9. alcím, a 10. § (2)–(11) bekezdése és a 12. § 2017. július 1-jén lép hatályba.”
2. §		
Ez a rendelet 2017. március 31-én 21 órakor lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi
határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós Alappal, a Leginkább Rászoruló
Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal,
b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,
c) a Belső Biztonsági Alappal,
d) a transznacionális Duna Programmal,
e) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal,
f ) az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Programmal,
g) az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Programmal,
h) a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programmal
kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat.”
2. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § (1) A Főigazgatóság a 2014–2020 közötti programozási időszak ellenőrzései tekintetében elektronikus
alkalmazást bocsát az ellenőrzött rendelkezésére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések teljesítéséhez, amit
az ellenőrzött köteles igénybe venni és az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag elektronikus formában,
azonosított és hiteles módon teljesíteni. A Főigazgatóság az ellenőrzött részére történő adatközléseket az elektronikus
alkalmazáson keresztül teljesíti.
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(2) Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, egyéb elektronikus eszközön azonosított
és hiteles módon való közlésnek vagy postai úton történő kézbesítésnek van helye.”
3. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén
a megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül az érintetteknek
az elektronikus alkalmazáson keresztül tájékoztatást ad, és az el nem fogadott észrevételeket indokolja.”
4. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal
egészül ki:
„10/A. § (1) A Főigazgatóság az ellenőrzésről készített ellenőrzési jelentés tervezetét, valamint a 10. § (7) bekezdése
szerint lezárt jelentést az elektronikus alkalmazáson keresztül küldi meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének.
(2) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek
tekinteni.
(3) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő
hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.”
5. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőrzött szerv vezetője a jelentés megküldésétől számított 90 napon belül, legkésőbb minden év november
30-áig tájékoztatást ad a főigazgató részére a Főigazgatóság ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben
foglaltak időarányos teljesítéséről a megvalósítást alátámasztó dokumentumok csatolásával.”
6. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a a következő
j) és k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek és határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„j) az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
k) a Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről.”
7. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
1.
6. § (2) bekezdés e) pontjában a „pontja szerinti” szövegrész helyébe a „pontja, a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, valamint a 2014–2020 közötti programozási
időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó
támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti” szöveg,
2.
6. § (2) bekezdés i) pontjában a „kiválasztása” szövegrész helyébe a „kiválasztása, fejlesztése” szöveg,
3.
8. § (1) bekezdésben az „írásban” szövegrész helyébe az „az elektronikus alkalmazáson keresztül” szöveg,
4.
9. § (3) bekezdésben az „esetén írásban” szövegrész helyébe az „esetén elektronikus alkalmazáson keresztül,
valamint írásban” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
1.
4. § (2) és (3) bekezdése,
2.
5. § a)–c) pontja,
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10. § (6) bekezdése és
13. § (2) és (3) bekezdése.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában
foglalt táblázat C:4 mezőjében a „kötelezettség.” szövegrész helyébe a „kötelezettség. A szolidaritási hozzájárulás éves
összegének 8%-a.” szöveg lép.

3. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 35/A. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A magántőkealap esetében, amennyiben a befektetők egyhangú hozzájárulásukat adják egy adott vállalkozásba,
illetve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásba történő, a magántőkealap jegyzett tőkéjének (1) bekezdésben
meghatározott mértékét meghaladó összegű befektetésre, illetve e mérték feletti pénzkölcsön nyújtásra,
a magántőkealap mentesül az (1) bekezdés szerinti korlátozás alól. A hozzájárulást a befektetők közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozatban adják meg. A kockázatfeltáró nyilatkozat
tervezetét annak tervezett keltezését legalább 7 nappal megelőzően – annak teljes terjedelmű felolvasása mellett –
kell a befektetők részére átadni. A kockázatfeltáró nyilatkozat nem vonható vissza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás alóli mentesítés tényét, a (3) bekezdés szerinti befektetői hozzájárulások
beszerzését követő 15 napon belül a magántőkealap kezelési szabályzatában rögzíteni kell, illetve ezzel egyidejűleg
azt a Felügyeletnek be kell jelenteni.”

4. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények
feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és
hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. A- és B-számla: a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke szerint összeállított dokumentum, azzal, hogy
a dokumentum egységesített formáját a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó
minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési
nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról szóló, 2016. december 19-i
2016/2366/EU, Euratom bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg;”

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. §, valamint a 7. § 3. és 4. pontja 2017. április 15-én lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Érvénytelenített bélyegző

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

(A Szerkesztőség)

Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
címer
4/21
felíratú körbélyegző elveszett, használata 2017. március
24-től érvénytelen.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A Somogy Megyei Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre
tér 1.) bejelentése:
LZ5SA00 19301– LZ5SA00 19325
sorszámú számlatömb használata 2017. március 7-től
érvénytelen.
*
Szálinger Balázs (1091 Budapest, Üllői út 91/B) bejelentése:
IH4SA 4700251
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2017. március
20-tól érvénytelen.
*
A Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.)
bejelentése:
0325201–0325250
sorszámú számlatömb (utoljára felhasznált számla: 0325207)
használata 2017. február 8-tól érvénytelen.
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:
2017. II. 1.–2017. III. 31. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

196802255

196803304

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

383167617

383167909

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

388917228

388917503

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

360445215

360445507

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

765940010

765940058

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

765940072

765940302

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

766929818

766929825

2017. 02. 21.

Csekktömb – Első díjas

766929849

766930100

2017. 02. 21.

Csekktömb – Első díjas

388718036

388718304

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

363727817

363727824

2017. 02. 17.

Csekktömb – Első díjas

363727848

363727848

2017. 02. 17.

Csekktömb – Első díjas

363727886

363728100

2017. 02. 17.

Csekktömb – Első díjas

375244436

375244436

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

375244467

375244467

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

375244481

375244704

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

743387006

743387006

2015. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

743387123

743387202

2015. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

743396059

743396107

2015. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

743396121

743396138

2015. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

743396152

743396200

2015. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

768208593

768208809

2016. 12. 01.

Csekktömb – Első díjas

766471102

766471126

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

766471164

766471308

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

732660723

732660723

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

732660754

732660754

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

732660792

732660792

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

732660864

732661009

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

397542646

397542653

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

397542718

397542804

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

360382321

360382321

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

363777922

363777922

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

364967157

364967157

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

382986662

382986662

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

903270863

903270863

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

903270959

903270959

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

908469817

908469817

2017. 03. 06.

Csekktömb – Első díjas

754257013

754257051

2012. 09. 20.

Csekktömb – Első díjas

746210352

746210352

2017. 02. 24.

Csekktömb – Első díjas

746210448

746210448

2017. 02. 24.

Csekktömb – Első díjas

746210493

746210493

2017. 02. 24.

Csekktömb – Első díjas

746210565

746210572

2017. 02. 24.

Csekktömb – Első díjas

748693519

748693526

2017. 03. 16.
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Nyomtatvány név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

748697025

748697032

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

748697056

748697056

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

755011254

755011285

2013. 07. 13.

Csekktömb – Első díjas

766471016

766471047

2016. 07. 14.

Csekktömb – Első díjas

375863569

375863569

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

375866050

375866050

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

375866225

375866225

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

375866304

375866304

2017. 02. 23.

Csekktömb – Első díjas

754256957

754256971

2012. 08. 31.

Csekktömb – Első díjas

754257099

754257116

2012. 10. 04.

Csekktömb – Első díjas

755011120

755011120

2013. 04. 05.

Csekktömb – Első díjas

755011144

755011151

2013. 04. 05.

Csekktömb – Első díjas

755011302

755011326

2013. 07. 17.

Csekktömb – Első díjas

755011340

755011364

2013. 07. 19.

Csekktömb – Első díjas

385388946

385388960

2009. 03. 18.

Csekktömb – Első díjas

766471078

766471092

2016. 09. 12.

Csekktömb – Első díjas

748693612

748693629

2012. 04. 11.

Csekktömb – Első díjas

748693643

748693643

2012. 04. 11.

Csekktömb – Első díjas

754256919

754256926

2012. 08. 23.

Csekktömb – Első díjas

754256995

754257006

2012. 09. 14.

Csekktömb – Első díjas

754257123

754257130

2012. 10. 05.

Csekktömb – Első díjas

754257161

754257161

2012. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas

754257192

754257192

2012. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas

754257185

754257185

2012. 10. 16.

Csekktömb – Első díjas

754257202

754257202

2012. 10. 16.

Csekktömb – Első díjas

754257075

754257075

2013. 03. 18.

Csekktömb – Első díjas

754257147

754257147

2013. 03. 18.

Csekktömb – Első díjas

737241981

737241998

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

755011168

755011175

2013. 04. 06.

Csekktömb – Első díjas

385394161

385394178

2009. 09. 22.

Csekktömb – Első díjas

385394202

385394219

2010. 03. 17.

Csekktömb – Első díjas

385394240

385394257

2010. 07. 21.

Csekktömb – Első díjas

766471133

766471140

2016. 12. 05.

Csekktömb – Első díjas

385388867

385388874

2008. 03. 13.

Csekktömb – Első díjas

385388881

385388898

2008. 07. 10.

Csekktömb – Első díjas

748693746

748693753

2012. 07. 11.

Csekktömb – Első díjas

748693791

748693801

2012. 08. 09.

Csekktömb – Első díjas

903475996

903476007

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

910769279

910769286

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

906675827

906675827

2017. 03. 02.

Csekktömb – Első díjas

908737101

908737101

2017. 03. 02.

Csekktömb – Első díjas

196802248

196802248

2008. 10. 01.

Csekktömb – Első díjas

754998813

754998813

2012. 09. 27.

Csekktömb – Első díjas

754998820

754998820

2013. 05. 22.

Csekktömb – Első díjas

754256933

754256933

2012. 08. 24.
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Nyomtatvány név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

754256940

754256940

2012. 08. 27.

Csekktömb – Első díjas

754256988

754256988

2012. 09. 13.

Csekktömb – Első díjas

754257068

754257068

2012. 09. 22.

Csekktömb – Első díjas

754257082

754257082

2012. 09. 29.

Csekktömb – Első díjas

754257154

754257154

2012. 10. 06.

Csekktömb – Első díjas

754257178

754257178

2012. 10. 12.

Csekktömb – Első díjas

74875168

74875168

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

7550013582

7550013582

2012. 12. 11.

Csekktömb – Első díjas

755011113

755011113

2013. 03. 30.

Csekktömb – Első díjas

755011182

755011182

2013. 04. 09.

Csekktömb – Első díjas

755011199

755011199

2013. 04. 17.

Csekktömb – Első díjas

755011137

755011137

2013. 05. 09.

Csekktömb – Első díjas

755011209

755011209

2013. 05. 16.

Csekktömb – Első díjas

755011223

755011223

2013. 05. 29.

Csekktömb – Első díjas

755011230

755011230

2013. 06. 06.

Csekktömb – Első díjas

755011247

755011247

2013. 06. 07.

Csekktömb – Első díjas

755011216

755011216

2013. 06. 13.

Csekktömb – Első díjas

755011292

755011292

2013. 07. 16.

Csekktömb – Első díjas

755011371

755011371

2013. 07. 23.

Csekktömb – Első díjas

755011388

755011388

2013. 07. 25.

Csekktömb – Első díjas

755011333

755011333

2013. 08. 01.

Csekktömb – Első díjas

756946915

756946915

2017. 02. 10.

Csekktömb – Első díjas

74933703

74933703

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

385388654

385388654

2008. 02. 05.

Csekktömb – Első díjas

385388977

385388977

2009. 04. 06.

Csekktömb – Első díjas

385388991

385388991

2009. 06. 24.

Csekktömb – Első díjas

385389002

385389002

2009. 07. 16.

Csekktömb – Első díjas

385394116

385394116

2009. 07. 27.

Csekktömb – Első díjas

385394123

385394123

2009. 08. 04.

Csekktömb – Első díjas

385394130

385394130

2009. 08. 05.

Csekktömb – Első díjas

385394147

385394147

2009. 08. 31.

Csekktömb – Első díjas

385394185

385394185

2009. 10. 26.

Csekktömb – Első díjas

385394192

385394192

2010. 01. 12.

Csekktömb – Első díjas

385394233

385394233

2010. 06. 11.

Csekktömb – Első díjas

385388647

385388647

2008. 01. 25.

Csekktömb – Első díjas

385388661

385388661

2008. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

385388630

385388630

2008. 01. 25.

Csekktömb – Első díjas

385388984

385388984

2009. 06. 04.

Csekktömb – Első díjas

385388678

385388678

2008. 03. 10.

Csekktömb – Első díjas

385388702

385388702

2008. 05. 21.

Csekktömb – Első díjas

74875931

74875931

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

74935547

74935547

2017. 03. 16.

Csekktömb – Első díjas

379074390

379074390

2008. 07. 09.

Csekktömb – Első díjas

738058254

738058254

2008. 02. 01.

Csekktömb – Első díjas

763039327

763039327

2017. 03. 10.
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Nyomtatvány név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

767104908

767104908

2017. 03. 14.

Csekktömb – Első díjas

766471054

766471054

2016. 08. 08.

Csekktömb – Első díjas

766471061

766471061

2016. 08. 10.

Csekktömb – Első díjas

766471157

766471157

2017. 01. 11

Csekktömb – Első díjas

766469936

766469936

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

385388843

385388843

2008. 01. 04.

Csekktömb – Első díjas

385388850

385388850

2008. 01. 25.

Csekktömb – Első díjas

385388908

385388908

2008. 09. 17.

Csekktömb – Első díjas

765940065

765940065

2016. 05. 24.

Csekktömb – Első díjas

385388685

385388685

2008. 04. 30

Csekktömb – Első díjas

748693564

748693564

2012. 04. 24.

Csekktömb – Első díjas

748693681

748693681

2012. 06. 12.

Csekktömb – Első díjas

745645342

745645342

2012. 07. 10.

Csekktömb – Első díjas

748700653

748700653

2012. 09. 13.

Csekktömb – Első díjas

3853902466

3853902466

2017. 02. 14.

Csekktömb – Első díjas

380582547

380582547

2017. 03. 13.

Csekktömb – Első díjas

375229488

375229488

2017. 03. 21.

Nyugtatömb

25426

25450

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

26176

26187

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

26190

26200

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

26251

26300

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

26526

26550

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

26901

26925

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

892352

892353

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

892357

892357

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

892362

892362

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

892367

892371

2017. 02. 23.

Nyugtatömb

1504326

1504350

2017. 03. 17.

Nyugtatömb

1923451

1923475

2017. 02. 14.

Nyugtatömb

490026

490050

2017. 02. 14.

Nyugtatömb

2009126

2009129

2017. 02. 14.

Nyugtatömb

26188

26189

2011. 03. 07.

Nyugtatömb

75796359

75796359

2017. 02. 09.

Nyugtatömb

1303039

1303039

2017. 03. 06.
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Az Allianz Biztosító Zrt. bejelentése:
Allianz Hungária Zrt. 2017. 04. hó – érvénytelen nyomtatványok:
Ügynökigazolványok
Ssz.

Ügynök neve

érvénytelen …-tól

Ügynökigazolvány
sorszáma

1.

Ruprecht Anita

2016. 01. 07.

904058

2.

Szabó László Attila

2016. 01. 12.

903286

3.

Haluska Zsuzsanna

2016. 01. 15.

902868

4.

DALI-GROUP Szolgáltató Kft.

2016. 02. 01.

903069

5.

Oszlánczi Adrienn

2016. 02. 02.

903533

6.

Major Virág

2016. 03. 05.

903734

7.

Szabó László Attila

2016. 03. 09.

903286

8.

Kissné Mikó Tímea

2016. 03. 31.

903849

9.

Kovalkovits István Gábor

2016. 04. 11.

903517

10..

Nagyváradi Petra

2016. 04. 21.

903531

11.

Jágri Gabriella

2016. 04. 28.

904178

12.

Musztács Tímea

2016. 05. 04.

903682

13.

Illés Ádám

2016. 05. 10.

903673

14.

Ódor József

2016. 05. 13.

902616

15.

Frank Arnold

2016. 05. 24.

903723

16.

Karda Annamária

2016. 06. 08.

902221

17.

Békefi István Péter

2016. 06. 08.

901756

18.

Vizsolyi-Gulden Kft

2016. 06. 09.

901624

19.

Faragó Ferenc

2016. 06. 11.

903771

20.

CRYSTAL VARÁZS Ker. és Szolg. Kft.

2016. 06. 26.

904156

21.

Gyürki Norbert József

2016. 06. 29.

903713

22.

Holpertné Molnár Erika

2016. 06. 30.

903205

23.

Zombori Ibolya

2016. 07. 01.

903551

24.

Kecskeméthy Ágnes

2016. 07. 07.

903967

25.

Szoldatics Gergő

2016. 07. 09.

903810

26.

Végh Zsófia Éva

2016. 07. 19.

903874

27.

Kurucz Gergely

2016. 07. 25.

904047

28.

Horváth Zoltánné

2016. 07. 27.

904037

29.

Macsáriné Kovács Ilona Katalin

2016. 07. 31.

904448

30.

Nagy Nándor Lajos

2016. 08. 15.

904130

31.

Szabó Fanni Barbara

2016. 08. 31.

902947

32.

Kecskés Gábor

2016. 09. 01.

904180

33.

Tánczos István

2016. 09. 13.

903871

34.

Bogdán Péter

2016. 09. 14.

904030

35.

Neatness Szolgáltató és Ker. Bt.

2016. 09. 16.

901619

36.

Biztonság A-tól Z-ig Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

2016. 09. 21.

903595

37.

Bázamajor Bankár Bt.

2016. 09. 23.

904478

38.

Szigibert KLEF Kft.

2016. 09. 28.

904084

39.

Varga Tamás

2016. 10. 13.

902310

40.

Ónodi Norbert

2016. 10. 18.

903107

41.

Nyúl Roland

2016. 10. 18.

903162

42.

Simon All Risk Kft.

2016. 10. 19.

902365

43.

Csedy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2016. 10. 19.

903648

44.

Kotrik Tamás

2016. 11. 02.

902607
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sorszáma

Babcsák János Imre

2016. 11. 06.

904024

Brenner Tamás

2016. 11. 10.

901797

47.

Tóth Ádám

2016. 11. 10.

903920

48.

H+H SYSTEM Bt.

2016. 11. 12.

904278

49.

Tölgyesi Fruzsina Krisztina

2016. 11. 14.

904073

50.

Vargáné Tengerdi Erzsébet

2016. 11. 18.

902637

51.

Suri Józsefné

2016. 11. 29.

903996

52.

Négyesi Éva

2016. 11. 29.

903740

53.

Szűcsné Papp Eszter

2016. 12. 06.

901354

54.

Balogh Zsigmond Ádám

2016. 12. 19.

903465

55.

Boros Ákos

2016. 12. 20.

904489

56.

Farkas Dániel

2016. 12. 23.

904171

57.

Szabóné Lengyel Borbála

2016. 12. 23.

903542

58.

Tokai Erzsébet

2016. 12. 28.

903872

59.

dr. Márton Gabriella

2017. 01. 09.

904449

60.

Tóth Flóra

2017. 01. 10.

903754

61.

Herczku Szandra

2017. 01. 15.

903671

62.

Berta József László

2017. 01. 15.

903833

63.

T.Nest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2017. 01. 17.

903887

64.

HOZAM KREÁTOR Befektetési Tanácsadó Kft.

2017. 01. 19.

904405

65.

Bedekovics Tímea

2017. 01. 31.

903895

66.

Surin Tamás

2017. 02. 01.

901294

67.

dr. Szabó Enikő

2017. 02. 24.

904626

Ssz.

Ügynök neve

45.
46.

Átvételi elismervénytömbök
Ssz.

Ügynök neve

érvénytelen …-tól

Átvételi elismervény
sorszáma

1.

Salát Zsolt

2015. 01. 01.

2080001–2080050

2.

Egyed Sándor Attila

2016. 01. 01.

2224101–2224150

3.

Szoldatics Gergő

2017. 01. 27.

2333851–2333900

4.

Tóth Ádám

2017. 01. 27.

2116401–2116450

5.

Végh Zsófia

2017. 01. 27.

2115601–2115650

6.

Balázs Gabriella

2017. 02. 07.

2130101–2130150

7.

Kiss Tibor

2017. 02. 07.

2289051–2289100

8.

Kiss Tibor

2017. 02. 07.

2083751–2083800

9.

Kiss Tibor

2017. 02. 07.

2080351–2080400

10.

Kiss Tibor

2017. 02. 07.

2080051–2080100

11.

Kiss Tibor

2017. 02. 07.

2080151–2080200

12.

Cserkúti Gábor

2017. 02. 09.

2370751–2370800

13.

dr. Szabó Enikő

2017. 02. 24.

2412501–2412550

14.

Drégely Tibor

2017. 02. 27.

2417051–2417100
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A Kormány 66/2017. (III. 22.) Korm. rendelete
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §

(1) A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
16/C. §-sal egészül ki:
„16/C. § A 3. számú melléklet szerinti tanúsító jelek 2018. december 31-ig a „HITELES” helyett az „MKEH” felirattal is
alkalmazhatóak.”
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti
és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 66/2017. (III. 22.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez

A mérésügyi hatóság által használt törvényes tanúsító jelek, hitelesítési bélyegzők rajzai és
alkalmazásuk módja
1. A törvényes tanúsító jelet a mérőeszköz
a)
külső felületén vagy
b)
adattábláján, illetve a felületen e célra szolgáló helyen, vagy
c)
burkolatának felbontásakor egymáshoz képest elmozduló részek felületén kialakított, átfúrt elemeken átfűzött
huzalos záróbélyeg fémpogácsáján (nyomóbélyegzés nyomóbélyegzővel lezárt fémzárral – plomba)
helyezi el a hitelesítést végző kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő.
A törvényes nemzeti tanúsító és lezáró jelek típusai:
1.1. A hitelesítettség tanúsítására szolgáló bélyegzések
a)
A hitelesítő fémzár (plomba), valamint a hitelesítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:
Körkeretben a Szent Korona stilizált jele.
A Szent Korona két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegye.
A Szent Korona alatt középen a hitelesítő azonosító jelölése.

b)

A hitelesítő öntapadó matrica leírása, rajzolata:
Fekvő téglalap alakú, keretes mezőben, bal oldalon a Szent Korona stilizált jele. A Szent Korona mellett
a ,,HITELES” felirat. A keretes mező alsó részén egyedi azonosító jelölés.
A keretes mező körül a mérésügyi szervezet − tájékoztatás céljából − feltüntetheti a hitelesítés évének
két utolsó számjegyét a hitelesítés hónapja megjelölésével.
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A hitelesített mérőeszköz háza szerkezeti egységeinek felbontása elleni lezáró lenyomatok (bélyegzések) és
lezáró matricák
a)
A lezáró lenyomatok (bélyegzések) leírása, valamint rajzolata megegyezik az 1.1. a) pont alatti
hitelesítő lenyomat leírásával, rajzolatával.
b)
A lezáró öntapadó matrica leírása, rajzolata:
Fekvő téglalap alakú mezőben a ,,LEZÁRÓ” felirat. A felirat alatt azonosító jelölés.

2. Mérőeszköz-minősítés tanúsítására szolgáló bélyegzések
2.1. A minősítő fémzár (plomba), valamint a minősítő lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:
Hatszög keretben a Szent Korona stilizált jele.
A Szent Korona két oldalán a minősítés évének két utolsó számjegye.
A Szent Korona alatt a minősítő azonosító jelölése.

2.2.

Öntapadó minősítő matrica leírása, rajzolata:
Fekvő, hosszúkás nyolcszög alakú mezőben, bal oldalon a Szent Korona stilizált rajzolata.
A Szent Korona mellett a „MÉRŐESZKÖZ MINŐSÍTÉS” felirat.
A mező alsó részén azonosító jelölés, alatta a minősítés éve található.

”
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A nemzetgazdasági miniszter 2/2017. (III. 22.) NGM rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Irányítási rendszereket tanúsító szervezet kettő vagy több rendszerre történő, egyidejű akkreditálása esetében
az 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt akkreditálási díjhoz (a továbbiakban: alapdíj) hozzáadódik minden további
irányítási rendszer tanúsítás akkreditálási díjának 50%-a. Az alapdíj meghatározásakor első területként minden
esetben a MIR IAF kódok számát kell figyelembe venni. Ha a kérelem nem érint MIR területet, akkor az alapdíj a több
IAF kódot tartalmazó irányítási rendszer figyelembevételével kerül megállapításra.”
2. §		
Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (III. 22.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet)
megállapított 1. § (5) bekezdését és 1. mellékletét a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 2/2017. (III. 22.) NGM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A terület az akkreditálás tárgyát képező tanúsítandó termékek vagy termékcsoportok számát jelenti, ahol egy
termékcsoportba csak az azonos tanúsítási követelményeknek megfelelő termékek tartoznak.”
2. Az R. 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek:
6.1. Több területre alkalmazott irányítási rendszerek (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási
rendszer, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek,
AQAP rendszer, egyéb rendszerek) esetén:
Létszám (fő)

3–5

6–10

11–15

16–20

>20

Terület
1–5

570 000

702 000

6–10

860 000

1 040 000

1 115 000

1 260 000

11–20

1 130 000

1 290 000

1 400 000

1 470 000

1 540 000

21–39
1 450 000
1 550 000
1 620 000
1 710 000
6.1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító
szervezet auditorait is.
6.1.2. A terület a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek jegyzékére vonatkozó
dokumentum mellékletében felsorolt IAF kódok számát jelenti. A területet élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer
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esetén a vonatkozó szabványban felsorolt fő kategóriák számát jelenti, az energiairányítási rendszereknél a vonatkozó
szabványban felsorolt gazdasági területek számát jelenti.
6.1.3. A terület más irányítási rendszer esetén (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer,
munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, energiairányítási rendszer, AQAP rendszer, egyéb
rendszerek) a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek mellékletében felsorolt 1–39 IAF
kódok közül az akkreditálandó IAF kódok számát jelenti.
6.2. Egy területre alkalmazott speciális irányítási rendszerek (információbiztonság-irányítási rendszerek, orvostechnikai
eszközöket gyártó szervezetek minőségirányítási rendszere, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) esetén:
Létszám (fő)

3–5

6–10

11–15

16–20

>20

750 000
820 000
920 000
1 010 000
1 230 000
6.2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító
szervezet auditorait is.”

A Kormány 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelete
a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dunaföldvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 0110/1 és 0110/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló papírgyártó és -feldolgozó
üzem építésére és felszerelésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
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(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével –
tizenöt nap.
(4) Az 1. § (1) szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozata
a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről
A Kormány egyetért a nemzeti kötöttpályás járműgyártás hagyományaira, jelenlegi fejlesztéseire és eredményeire tekintettel
az ágazat kiemelt fejlesztésének szükségességével. A Kormány ennek érdekében
1. elfogadja a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Tervet;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2017–2018-ban megvalósítandó alábbi fejlesztések
végrehajtásához szükséges 6500 millió forint ütemezett biztosításáról:
a)
2017-ben 1000 millió forint a Millennium földalatti járműpark megújításának érdekében létrehozandó
2 darab prototípus tervezésére, gyártására,
b)
2018-ban 4000 millió forint a Millennium földalatti járműpark megújításának érdekében létrehozandó
2 darab prototípus tervezésére, gyártására, valamint 1500 millió forint a Fogaskerekű járműpark megújításának
érdekében létrehozandó 1 darab prototípus tervezésére, gyártására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése keretében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával dolgozzon ki programot az alábbi szakmákban a munkaerőhiány enyhítésére: hegesztő (ezen belül is
AWI/TIG hegesztő, és minősített hegesztő), járműszerelő, járművillamossági szerelő, elektromos szakember, forgácsoló
szakember, villamos- és gépészmérnök, technológus, gépi forgácsoló/CNC gépkezelő és ipari fényező;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján mérje fel a hazai kötöttpályás járműgyártók exportlehetőségeit, és dolgozza ki a hazai gyártók
külpiacra juttatásának cselekvési tervét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
5. egyetért azzal, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság járműmodernizációja
keretében IC+ személykocsikat szerezzen be 2017-ben legfeljebb 3200 millió forint, 2018-ban legfeljebb 12 800 millió
forint, 2019-ben legfeljebb 16 000 millió forint, 2020-ban legfeljebb 13 400 millió forint értékben;
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az 5. pont szerinti
járműbeszerzések tekintetében mérje fel a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IC+ személykocsi beszerzésére fordítható forrásait; és tegyen javaslatot a járműbeszerzések finanszírozására,
figyelembe véve a szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának
támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat terhére eddig biztosított forrásokat;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. április 30.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a HÉV és a nagyvasúti mellékvonalak tekintetében
a középtávú közlekedéspolitikai terveket, és mérje fel az ezeken a vonalakon használt két járműtípus jövőbeni
járműszükségletét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával vizsgálja meg a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Terv, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztési
programok hosszú távú megvalósítása érdekében a hazai gyártók K+F+I tevékenységét támogató, és a gyártmányok
tesztelését, megfelelőség értékelését szolgáló vizsgálati központ megvalósításának lehetőségét és megtérülését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
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9. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy jogkörének gyakorlása
keretében mozdítsa elő az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitelezési
programjainak, és egyéb, hazai bankrendszerből történő finanszírozási lehetőségeinek áttekintését és szükség esetén
felülvizsgálatát a Kormány hazai kötöttpályás járműgyártás támogató szándékának figyelembevételével.
Felelős:
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. július 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozata
a Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja a Dunaföldvár város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
0110/1 helyrajzi számú földrészletet és a 0110/2 helyrajzi számú földrészlet „a”, „b”, „c”, „d”, „f”, „h” és „j” alrészletét,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában,
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott,
a Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0828/5, 0781/2
és 0779 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, járműipari tesztpálya megvalósítására irányuló beruházással
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
valamint
b)
az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos, illetve azokhoz kapcsolódó közterületeken megvalósuló
útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához szükségesek.

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

443

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt
nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §

(1) A Beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: tervtanács) véleményét be
kell szerezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervtanácsi eljárás során településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki
dokumentáció hiánytalanná válásától számított nyolc munkanapon belül alakítja ki.

5. §		
Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha a Beruházás megvalósítása keretében a tervezési és kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárás eredményeként
valósul meg, a 4. §-t az e rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési
beruházásra kell alkalmazni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya projekt beruházással összefüggő, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté
nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 0828/5, 0781/2 és 0779 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2017. évi XXVIII. törvény
a nemzetközi magánjogról*
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §		
E törvény határozza meg, hogy külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyokban
a)
melyik állam jogát kell alkalmazni,
b)
milyen szabályok szerint állapítják meg a magyar bíróságok joghatóságukat és milyen eljárási szabályok
alapján járnak el, valamint
c)
milyen feltételekkel ismerhetők el és hajthatók végre a külföldi bíróságok által hozott határozatok.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 4-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
E törvény rendelkezéseit olyan kérdésekben kell alkalmazni, amelyek nem tartoznak az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés hatálya alá.

2. Értelmező rendelkezések
3. §		
E törvény alkalmazásában
a)
eltérő rendelkezés hiányában bíróság alatt a polgári ügyekben eljáró más hatóságot is megfelelően érteni kell,
b)
az ember szokásos tartózkodási helye az a hely, ahol az adott jogviszony összes körülményéből megállapíthatóan
életvitelének tényleges központja van; ennek meghatározása során az érintett szándékára utaló tényekre is
figyelemmel kell lenni,
c)
lakóhely az a hely, ahol az ember állandóan vagy a végleges letelepedés szándékával lakik.

3. Minősítés
4. §

(1) Annak megítélése során, hogy a tényállásra alkalmazandó jogot melyik kollíziós szabály alapján kell meghatározni,
a magyar jog fogalomrendszere az irányadó.
(2) A magyar jogban ismeretlen jogintézmény minősítését a jogintézményt szabályozó külföldi jog alapján kell elvégezni,
különös tekintettel annak a külföldi jogban betöltött funkciójára és céljára.
(3) Ha a külföldi jogintézmény a magyar jogban nem ismeretlen, de funkciója vagy célja eltér attól, amit a külföldi jogban
betölt, akkor a minősítés során a külföldi jogra is figyelemmel kell lenni.
(4) Az (1)–(3) bekezdés megfelelően alkalmazandó a joghatóság megállapítása, illetve a külföldi határozatok elismerése
és végrehajtása során is.

4. Vissza- és továbbutalás
5. §

(1) Ha e törvénynek az alkalmazandó jogot meghatározó kollíziós szabályai külföldi jogra utalnak, a külföldi jognak
a kérdést közvetlenül rendező anyagi jogi szabályait kell alkalmazni.
(2) Ha az alkalmazandó külföldi jogot e törvény értelmében az állampolgárság határozza meg és a külföldi jog kollíziós
szabálya
a)
a magyar jogra utal vissza, a magyar anyagi jogot kell alkalmazni;
b)
egy másik külföldi jogra utal tovább, ennek a jognak az anyagi jogi szabályait kell alkalmazni.

5. Több jogrendszerrel rendelkező államok
6. §

(1) Ha e törvény értelmében a tényállásra olyan, több területi egységből álló állam jogát kell alkalmazni, amelynek területi
egységei saját jogrendszerrel rendelkeznek, akkor az adott állam területközi kollíziós szabályai határozzák meg, hogy
melyik területi egység joga alkalmazandó.
(2) Ha e törvény értelmében a tényállásra olyan állam jogát kell alkalmazni, amely a személyek különböző csoportjai
vonatkozásában különböző jogrendszerekkel rendelkezik, akkor az adott állam személyközi kollíziós szabályai
határozzák meg, hogy melyik jog alkalmazandó.
(3) Ha az alkalmazandó jogban nincsenek területközi vagy személyközi kollíziós szabályok, illetve azok tartalma nem
állapítható meg, vagy ha e szabályok nem vezetnek egyetlen alkalmazandó jog kijelöléséhez, az adott államnak
azt a jogrendszerét kell alkalmazni, amelyik a tényállással a legszorosabb kapcsolatban van.

6. A külföldi jog alkalmazása és tartalmának megállapítása
7. §

(1) A bíróság a külföldi jogot hivatalból alkalmazza.
(2) A bíróság a külföldi jogot annak saját szabályai és gyakorlata szerint értelmezi.

8. §

(1) A külföldi jog tartalmát a bíróság hivatalból állapítja meg.
(2) A külföldi jog tartalmának megállapításához a bíróság bármely eszközt igénybe vehet, így különösen a felek
előterjesztéseit, szakvéleményt vagy az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter) erre vonatkozó
tájékoztatását.
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(3) Ha a külföldi jog tartalma észszerű időn belül nem állapítható meg, akkor a magyar jogot kell alkalmazni.
Ha a magyar jog szabályai alapján az adott tényállás nem bírálható el, akkor az alkalmazandó joghoz legközelebb álló
külföldi jogot kell alkalmazni.

7. Jogválasztás
9. §

(1) E törvény eltérő rendelkezése hiányában
a)
a jogválasztásnak kifejezettnek kell lennie,
b)
a jogválasztásról szóló megállapodás létrejöttére és érvényességére annak az államnak a joga az irányadó,
amelynek joga a megállapodás létrejötte és érvényessége esetén az adott jogviszonyra alkalmazandó lenne,
ugyanakkor a jogválasztást akkor is létrejöttnek és érvényesnek kell tekinteni, ha megfelel a megállapodás
megkötésének helye szerinti állam jogának.
(2) A jogválasztás harmadik személyek szerzett jogait nem sértheti.

8. Általános kitérítő klauzula
10. §

(1) Ha az ügy körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ügy az e törvény szerint irányadó jognál lényegesen szorosabban
kapcsolódik egy másik joghoz, kivételesen ezt a másik jogot lehet alkalmazni. A bíróság erről az alperesi ellenkérelem
bírósághoz érkezésétől számított legkésőbb harminc napon belül dönteni köteles.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az irányadó jog meghatározására jogválasztás útján került sor.

9. Általános kisegítő szabály
11. §		
Ha e törvény nem tartalmaz rendelkezést a hatálya alá tartozó valamely jogviszonyra nézve, arra annak az államnak
a joga alkalmazandó, amellyel a jogviszony a legszorosabb kapcsolatban van.

10. Közrendi záradék
12. §

(1) A magyar közrendbe ütközik és ezért mellőzni kell az e törvény értelmében irányadó külföldi jog alkalmazását, ha
annak eredménye az adott ügyben nyilvánvalóan és súlyosan sértené a magyar jogrendszer alapvető értékeit és
alkotmányos elveit.
(2) Ha a közrend sérelme másképp nem hárítható el, a külföldi jog mellőzött rendelkezése helyett a magyar jog
rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Feltétlen alkalmazást kívánó szabályok
13. §

(1) Az e törvény értelmében irányadó jogra tekintet nélkül alkalmazni kell a magyar jognak azokat a rendelkezéseit,
amelyek tartalmából és céljából egyértelműen megállapítható, hogy azok az e törvény hatálya alá tartozó
jogviszonyokban is feltétlen érvényesülést kívánnak (imperatív szabályok).
(2) Más állam jogának feltétlen érvényesülést kívánó rendelkezései akkor vehetők figyelembe, ha azok a tényállással
szoros kapcsolatban vannak és annak megítélése szempontjából meghatározó jelentőségűek.

12. Statútumváltás
14. §		
Az alkalmazandó jogot meghatározó körülmények megváltozásának a változást megelőzően alkalmazandó jog
szerint érvényesen létrejött jogviszonyokra csak akkor van hatása, ha e törvény kifejezetten így rendelkezik.
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II. FEJEZET
SZEMÉLYEK
13. Az ember mint jogalany
15. §

(1) Az ember jogképességét, cselekvőképességét és személyiségi jogait személyes joga alapján kell elbírálni.
(2) Az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek az állampolgára.
(3) Akinek több állampolgársága van, és egyik állampolgársága magyar, személyes joga a magyar jog, kivéve, ha a másik
állampolgárságához szorosabb kapcsolat fűzi.
(4) Akinek több állampolgársága van, amelyek egyike sem magyar, személyes joga azon állampolgársága szerinti állam
joga, amelyhez az adott ügy lényeges körülményeire tekintettel a legszorosabb kapcsolat fűzi.
(5) Akinek több állampolgársága van, amelyek egyike sem magyar, és egyik állampolgárságához sem fűzi szorosabb
kapcsolat, továbbá akinek az állampolgársága nem állapítható meg, valamint a hontalan személyes joga annak
az államnak a joga, ahol a szokásos tartózkodási helye van.
(6) Ha az ember személyes joga a (2)–(5) bekezdés alapján nem állapítható meg, a magyar jogot kell alkalmazni.
(7) A Magyarországon menedékjogot élvező személynek, valamint a befogadottnak az (1) bekezdés szerinti jogviszonyaira
a magyar jog alkalmazandó.

16. §

(1) Az ember névviselésére a személyes joga, vagy kérelmére a magyar jog alkalmazandó.
(2) Akinek több állampolgársága van, születési nevének viselésére bármelyik állampolgársága szerinti jogot választhatja.
(3) A házassági névviselésre a felek együttes kérelmére bármelyik házastárs állampolgársága szerinti jog vagy a magyar
jog alkalmazandó. Együttes kérelem hiányában a 27. § irányadó.
(4) Házasság felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása esetén a névviselésre annak az államnak a joga
alkalmazandó, amely alapján a házassági név keletkezett.
(5) Magyar állampolgár más állam joga szerint érvényesen bejegyzett születési és házassági nevét belföldön el kell
ismerni, ha az érintett magyar állampolgár vagy házastársa e másik államnak is állampolgára, vagy az érintett magyar
állampolgár szokásos tartózkodási helye abban az államban van. Nem lehet olyan nevet elismerni, amely a magyar
közrendbe ütközik.

17. §

(1) Azt a személyt, aki a személyes joga szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, a mindennapi életben
tömegesen előforduló, és különösebb megfontolást nem igénylő, belföldön kötött és teljesített csekély jelentőségű
szerződései szempontjából cselekvőképesnek kell tekinteni, ha a magyar jog szerint cselekvőképes lenne.
(2) Azt a személyt, aki személyes joga szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, de a magyar jog szerint
cselekvőképes lenne, egyéb vagyonjogi ügyletei szempontjából is cselekvőképesnek kell tekinteni, ha az ügylet
jogkövetkezményeinek belföldön kell beállniuk.

18. §

(1) A gondnokság alá helyezés vagy a nagykorú személy cselekvőképességét nem érintő más védelmi intézkedés
feltételeire, létrejöttére, módosítására, megszűnésére, ennek joghatásaira, valamint az ebből fakadó jogviszonyokra
annak az államnak a joga alkalmazandó, ahol az alapul szolgáló tények elbírálása idején az érintett személy szokásos
tartózkodási helye található.
(2) Ha az érintett nagykorú személy érdeke indokolja, az eljáró bíróság kivételesen alkalmazhatja vagy figyelembe veheti
annak a másik államnak a jogát, amellyel az ügy szorosabb kapcsolatban van.

19. §

(1) A 18. § rendelkezései a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása vagy érdekeinek
védelmére való képességének hiánya esetére tett jognyilatkozatának létrejöttére, érvényességére, terjedelmére,
módosítására és visszavonására is megfelelően irányadók azzal, hogy ezekre nézve a jognyilatkozat keletkezésekor
fennálló szokásos tartózkodási hely szerinti állam joga alkalmazandó.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a nagykorú cselekvőképes személy írásban tett nyilatkozatban választhatja:
a)
annak az államnak a jogát, amelynek állampolgára,
b)
annak az államnak a jogát, ahol korábban szokásos tartózkodási helye volt, vagy
c)
meghatározott vagyontárgy vonatkozásában annak az államnak a jogát, amelynek területén a vagyontárgy
van.
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20. §		
Az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére, valamint az eseti gondnokságra a kirendelő bíróság
államának jogát kell alkalmazni.
21. §

(1) A holtnak vagy eltűntnek nyilvánításra, továbbá a halál tényének megállapítására az eltűnt személy személyes joga
alkalmazandó.
(2) Ha az eltűnt személy személyes joga nem a magyar jog, belföldi jogi érdek fennállása esetén a magyar jogot kell
alkalmazni.

14. A jogi személy
22. §

(1) A jogi személy személyes joga annak az államnak a joga, amelynek területén a jogi személyt nyilvántartásba vették.
(2) Ha a jogi személyt több állam joga szerint vették nyilvántartásba vagy a létesítő okiratban megjelölt székhely
államának joga szerint nyilvántartásba vételére nincs szükség, személyes joga annak az államnak a joga, ahol a létesítő
okiratában megjelölt székhelye van.
(3) Ha a jogi személy a létesítő okiratban megjelölt székhellyel nem rendelkezik vagy több ilyen székhelye van, és egyik
állam joga szerint sem vették nyilvántartásba, személyes joga annak az államnak a joga, amelynek területén a központi
ügyintézés helye van.
(4) A jogi személy jogállását, így különösen a jogi személy
a)
jogképességét,
b)
létrehozását és megszűnését,
c)
törvényes és szervezeti képviseletét,
d)
személyhez fűződő jogait,
e)
szervezetét,
f)
tagjainak egymás közötti jogviszonyait,
g)
tagjai és a jogi személy közötti jogviszonyokat, valamint
h)
a jogi személynek, a tagjainak és vezető tisztségviselőinek a jogi személy kötelezettségeiért való felelősségét
a jogi személy személyes joga szerint kell elbírálni.
(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokra is megfelelően irányadók.

15. Személyhez fűződő jogok megsértése
23. §

(1) A személyhez fűződő jogok megsértésére a sértett szokásos tartózkodási helyének – jogi személy esetén a létesítő
okirata szerinti székhelyének – jogát kell alkalmazni. E jog alapján kell megítélni, hogy történt-e jogsértés, és e jog
szerint kell megállapítani a jogsértés következményeit.
(2) Akinek személyhez fűződő jogát megsértik, legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn
belül választhatja:
a)
annak az államnak a jogát, ahol érdekeinek központja található,
b)
annak az államnak a jogát, ahol a jogsértő szokásos tartózkodási helye – jogi személy esetén létesítő okirata
szerinti székhelye – található, vagy
c)
a magyar jogot.
(3) Az (1)–(2) bekezdést a személyhez fűződő jogok sérelmének a veszélye esetén is alkalmazni kell.

III. FEJEZET
CSALÁDJOG
16. Általános szabályok
24. §		
A házastársak közös állampolgársága az, amely állampolgársággal mindketten rendelkeznek. Ha a házastársak
több közös állampolgársággal rendelkeznek, akkor e fejezet alkalmazásában azt a közös állampolgárságukat kell
figyelembe venni, amelyhez őket az ügy összes körülményére tekintettel a legszorosabb kapcsolat fűzi.
25. §		
A gyermeket érintő családjogi jogviszonyokra a magyar jogot kell alkalmazni, ha az a gyermekre nézve kedvezőbb.
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17. A házasságra vonatkozó különös szabályok
26. §

(1) A házasság csak akkor érvényes, ha ennek anyagi jogi feltételei a házasságkötés időpontjában mindkét házasuló
személyes joga szerint fennállnak.
(2) A házasságkötés érvényességének alaki kellékeire a házasságkötés helyén és idején hatályos jog alkalmazandó.
(3) A házasságkötésre és a házasság érvényességére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a házasság
létezése vagy nemlétezése megállapításának kérdésében is.
(4) A házasságot Magyarországon nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog szerint elháríthatatlan
akadálya van.

27. §

(1) A házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira – a 16. § (3)–(5) bekezdése szerinti eltérésekkel – annak az államnak
a joga alkalmazandó, amelynek az elbírálás időpontjában mindkét házastárs állampolgára.
(2) Ha az elbírálás időpontjában a házastársak állampolgársága különböző, annak az államnak a jogát kell alkalmazni,
amelynek területén a házastársak közös szokásos tartózkodási helye, ennek hiányában a házastársak utolsó közös
szokásos tartózkodási helye található.
(3) Ha a házastársaknak nem volt közös szokásos tartózkodási helye, az eljáró bíróság államának jogát kell alkalmazni.

28. §

(1) A házastársak vagyoni jogviszonyaikra megválaszthatják az alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez az alábbi jogok
egyike:
a)
annak az államnak a joga, amelynek a házastársak egyike a megállapodás megkötésének időpontjában
az állampolgára,
b)
annak az államnak a joga, amelynek területén a házastársak egyike a megállapodás megkötésének
időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
c)
az eljáró bíróság államának a joga.
(2) A jogválasztás joga a házasulókat is megilleti.
(3) Jogválasztásra legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn belül van lehetőség.
(4) Ha a házastársak másként nem állapodnak meg, a házastársak vagyoni jogviszonyaira alkalmazandó jog megválasztása
csak a jövőre nézve bír joghatással.

29. §		
A házassági vagyonjogi szerződés alaki szempontból érvényes akkor is, ha megfelel a megkötésének helye szerinti
jognak.
30. §		
A házastársak az 1259/2010/EU tanácsi rendelet 5–7. cikke szerinti jogválasztással legkésőbb a perfelvételi szakban
a bíróság által megállapított határidőn belül élhetnek.

18. Családi jogállás
31. §

(1) Az apaság vagy az anyaság megállapítása, továbbá az apaság vélelmének megdöntése kérdésében a gyermek
születése idején fennállott személyes jogát kell alkalmazni.
(2) A gyermek apai elismerését a gyermeknek az elismerés idején fennálló személyes joga szerint, a megfogant, de még
meg nem született gyermek elismerését pedig az anyának az elismerés idején fennálló személyes joga szerint kell
elbírálni. Az elismerést alaki okból nem lehet érvénytelennek tekinteni, ha az akár a magyar jog, akár az elismerés
helyén és idején hatályos jog szerint alakilag érvényes.

32. §		
Ha a 31. § alapján alkalmazandó jog szerint az apai jogállás betöltetlen, az üggyel szoros kapcsolatban álló másik
állam joga alkalmazandó, ha az e tekintetben a gyermekre nézve kedvezőbb.

19. Örökbefogadás
33. §

(1) Az örökbefogadás csak akkor érvényes, ha ennek feltételei mind az örökbefogadó, mind az örökbe fogadni kívánt
személy örökbefogadás idején fennálló személyes joga szerint fennállnak.
(2) Az örökbefogadás jogi hatásaira, az örökbefogadás megszűnésére, valamint ennek jogi hatásaira az örökbefogadónak
az örökbefogadás vagy annak megszűnése idején fennálló személyes jogát kell alkalmazni.
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(3) Ha az örökbefogadók házastársak, akkor az örökbefogadás jogi hatásaira, az örökbefogadás megszűnésére, valamint
ennek jogi hatásaira
a)
a házastársaknak az örökbefogadás vagy annak megszűnése idején fennálló közös állampolgársága szerinti
állam jogát, ennek hiányában,
b)
annak az államnak a jogát, amelynek területén az örökbefogadás, vagy ennek megszűnése idején a házastársak
közös szokásos tartózkodási helye volt, ennek hiányában
c)
az eljáró bíróság államának jogát
kell alkalmazni.

20. Szülő és gyermek közötti jogviszony, gyámság
34. §

(1) A szülő és gyermek közötti jogviszonyra, valamint a gyámságra – a nagykorúvá válást és a névviselést kivéve – az eljáró
bíróság államának joga alkalmazandó.
(2) Ha a gyermek érdeke indokolja, az eljáró bíróság kivételesen alkalmazhatja vagy figyelembe veheti annak a másik
államnak a jogát, amellyel az ügy szoros kapcsolatban van.

IV. FEJEZET
ÉLETTÁRSAK, BEJEGYZETT ÉLETTÁRSAK
21. Élettársak
35. §

(1) Az élettársi kapcsolat létrejöttére, megszűnésére és joghatásaira az élettársak közös állampolgársága szerinti állam
joga alkalmazandó.
(2) Ha az élettársak állampolgársága különböző, annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek területén az élettársak
szokásos tartózkodási helye, ennek hiányában az utolsó közös szokásos tartózkodási helye található.
(3) Ha az élettársak közös szokásos tartózkodási helye nem állapítható meg, az eljáró bíróság államának joga alkalmazandó.
(4) Az élettársak közös állampolgárságára a 24. § rendelkezései megfelelően irányadók.

36. §		
Az élettársak vagyoni jogviszonyaikra jogot választhatnak. Az élettársak jogválasztására a 28. § megfelelően irányadó.

22. Bejegyzett élettársak
37. §

(1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére és érvényességére, valamint annak joghatásaira, ide nem értve
a névviselést, a 26–29. § rendelkezéseit az e §-ban meghatározott kivételekkel megfelelően kell alkalmazni.
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti, ha a leendő
bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét nem ismeri,
feltéve, hogy
a)
a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint
házasságkötésének nem lenne akadálya, és
b)
legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos tartózkodási hellyel
rendelkezik.
(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a magyar jogot kell
alkalmazni.
(4) A bejegyzett élettársak közös állampolgárságára a 24. § rendelkezései megfelelően irányadók.

38. §

(1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére annak az államnak a jogát kell alkalmazni,
a)
amelynek területén a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárást megindító kereset vagy
kérelem benyújtásakor a bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye található, ennek hiányában
b)
amelynek területén a bejegyzett élettársak utolsó szokásos tartózkodási helye található, ha ez a tartózkodási
hely a kereset vagy kérelem benyújtásától számított egy évnél nem régebbi időpontban szűnt meg, feltéve,
hogy a kereset vagy kérelem benyújtásakor az egyik bejegyzett élettárs még mindig ebben az államban
tartózkodik, ennek hiányában
c)
amelynek a kereset vagy kérelem benyújtásakor mindkét bejegyzett élettárs az állampolgára volt.
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(2) Ha az alkalmazandó jog az (1) bekezdés alapján nem határozható meg, továbbá a 37. § (2) bekezdésében meghatározott
esetekben az eljáró bíróság a saját államának jogát alkalmazza.

V. FEJEZET
DOLOGI JOG
23. Általános szabályok
39. §

(1) A dolog fekvésének helyén irányadó jogot kell alkalmazni – ha e törvény másként nem rendelkezik – a tulajdonjogra
és más dologi jogra, ideértve a zálogjogot és a birtokot is.
(2) A dolog fekvésének helyén irányadó jog annak az államnak a joga, amelynek területén a dolog a jogi hatást kiváltó
tény létrejöttének időpontjában van.
(3) Ha a dolog egy másik dolog alkotórésze vagy tartozéka, arra a fődolog fekvésének helye szerinti jog, egyéb
dologkapcsolatra vagy dologösszességre az azzal legszorosabb kapcsolatban álló jog alkalmazandó.

40. §		
Az alkalmazandó jog határozza meg különösen
a)
a dolog jogi tulajdonságait,
b)
a dologi jog tartalmát,
c)
a dolgot terhelő biztosítékok sorrendjét,
d)
a dologi jog jogosultját,
e)
a dologi jog keletkezését, fennállását és megszűnését és
f)
a dologi jog harmadik személyekkel szembeni hatályát.
41. §

(1) Ha a dologi jogi jogváltozást követően az ingó dolog tartósan egy másik állam területére kerül, a korábban szerzett
jogok a dolog új fekvési helyének joga szerint ismerhetőek el.
(2) Ha a dologi jogi jogszerzés joghatása a dolog korábbi fekvési helyén nem állt be és az ingó dolog tartósan egy másik
államba kerül, a jogszerzésre ez utóbbi állam joga alkalmazandó.
(3) Az ingó dolog elbirtoklására annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek területén a dolog az elbirtoklási idő
lejártakor volt.
(4) Az elbirtoklást a dolog fekvési helyének megváltozása nem szakítja meg.

24. Különös szabályok
42. §

(1) Lajstromozott vízi vagy légi járműre vonatkozó dologi jogokra annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek
lobogója vagy más felségjelvénye alatt a jármű közlekedik.
(2) Vasúti járműre vonatkozó dologi jogokra az üzembe helyezés államának joga alkalmazandó.

43. §

(1) A rendeltetési hely államának joga alkalmazandó az úton lévő ingó dologra vonatkozó dologi jogokra. Az úton
lévő ingó dolog eladásával, beraktározásával vagy elzálogosításával kapcsolatos dologi jogi joghatásokra – ha erre
a tulajdonos vagy rendelkezésre jogosult akaratán kívül kerül sor – az intézkedés időpontjában a dolog fekvésének
helyén irányadó jog alkalmazandó.
(2) Az utas személyes joga alkalmazandó az általa magával vitt személyes használati tárgyakra vonatkozó dologi jogokra.

44. §

(1) A nyilvántartásba vétellel létrejövő dologi jogi biztosítékra a biztosítéki nyilvántartás vezetésének helye szerinti állam
joga alkalmazandó.
(2) Ha a dologi jogi biztosíték létrejöttéhez nyilvántartásba vételre nincs szükség, vagy az alkalmazandó jog az (1) bekezdés
szerint nem állapítható meg, a dologi jogi biztosítékra a biztosítéki adós személyes joga alkalmazandó.
(3) A tulajdonjog-fenntartással átruházott ingó dolog tekintetében a jogfenntartás joghatásaira a dolog fekvése szerinti
állam joga alkalmazandó, kivéve, ha a felek az átruházott ingó dolog rendeltetési helye szerinti állam jogát választják.
(4) Fizetési számlára, banki letétre és dematerializált értékpapírra vonatkozó biztosítékra annak az államnak a joga
alkalmazandó, amelyben a biztosítékot tartalmazó nyilvántartást, illetve számlát vezetik vagy amelyben a központi
letéti rendszer működik.
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(5) Követelésre alapított biztosítékra a felek által választott jog, ennek hiányában a biztosíték nyilvántartásba vételének
helye szerinti állam joga, nyilvántartásba nem vett biztosíték esetében a biztosítéki adós személyes joga alkalmazandó.
45. §

(1) Ingó dolog tulajdonjogának átruházására irányuló szerződésükben a felek a dologi jogi joghatásokra választhatják
a dolog fekvése vagy a dolog szerződés szerinti rendeltetési helye államának jogát.
(2) Ha a vállalati (üzleti) vagyon, mint egész száll át, a felek a dologi jogi joghatásokra – ingatlan kivételével – választhatják
a jogelőd személyes jogát.
(3) Jogválasztásra legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn belül van lehetőség.

46. §

(1) Ha egy állam által kulturális javai közé tartozónak tekintett dolog olyan módon hagyja el az állam területét, amely
a saját joga szerint a kivitel időpontjában jogellenes, akkor az állam által érvényesített tulajdonjogi igényre az igényt
érvényesítő állam választása szerint ennek az államnak a jogát vagy annak a másik államnak a jogát kell alkalmazni,
amelynek területén az adott dolog a tulajdonjogi igény elbírálásának időpontjában van.
(2) Ha annak az államnak a joga, amely a jogellenesen elvitt dolgot a kulturális javai közé tartozónak tekinti, nem nyújt
védelmet a jóhiszemű birtokosnak, e személy igényelheti az azon állam joga szerinti védelmet, amelynek területén
az adott dolog a tulajdonjogi igény elbírálásának időpontjában van.

47. §

(1) Az eredeti tulajdonos birtokából jogellenesen kikerült dologra vonatkozó tulajdonjogi igényre az eredeti tulajdonos
választása szerint annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek területén az eltűnése időpontjában a dolog volt,
vagy amelynek területén a tulajdonjogi igény elbírálásának időpontjában a dolog van.
(2) Ha annak az államnak a joga, amelynek területén eltűnése időpontjában a dolog feküdt, nem nyújt védelmet
a jóhiszemű birtokosnak, e személy igényelheti az annak az államnak a joga szerinti védelmet, amelynek területén
az adott dolog a tulajdonjogi igény elbírálásának időpontjában van.

VI. FEJEZET
SZELLEMI TULAJDONJOG
25. Szerzői és iparjogvédelmi jogok
48. §		
A szerzői jogok létrejöttére, tartalmára, megszűnésére és érvényesítésére annak az államnak a joga alkalmazandó,
amelynek területére a védelmet igénylik.
49. §		
Iparjogvédelmi jogok létrejöttére, tartalmára, megszűnésére és érvényesítésére annak az államnak a joga
alkalmazandó, amelyben az oltalmat megadták, illetve ahol a bejelentést megtették.

VII. FEJEZET
KÖTELMI JOG
26. Szerződéses kötelmi viszonyok
50. §

(1) A szerződésre a felek által választott jog alkalmazandó. Ha a jogválasztás nem kifejezett, annak a szerződés
rendelkezéseiből vagy az ügy körülményeiből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Választásukkal a felek
a szerződés egészére vagy annak csak egy részére alkalmazandó jogot határozhatják meg.
(2) Jogválasztásra legkésőbb a perfelvételi szakban, a bíróság által megállapított határidőn belül van lehetőség.
(3) A felek a (2) bekezdés sérelme nélkül megállapodhatnak abban, hogy a szerződésre a korábban – az e § szerinti
jogválasztás, vagy ennek hiányában az e törvény rendelkezései alapján – alkalmazandó jog helyett egy másik jog
alkalmazandó. A szerződés alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseinek a szerződéskötés után bekövetkezett
módosítása a szerződésnek az alaki érvényességre irányadó jog szerinti érvényességét nem érinti.
(4) Ha a szerződés csak egy állam jogához kapcsolódik, a jogválasztás nem sértheti e jognak azokat a szabályait,
amelyektől megállapodással nem lehet eltérni.
(5) Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodás létrejöttére és érvényességére az 53–54. § megfelelően alkalmazandó.
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51. §		
Jogválasztás hiányában a szerződésre annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyhez a szerződés az adott
jogviszony lényeges elemei szerint legszorosabban kapcsolódik.
52. §

(1) A felek megválaszthatják a választottbírósági megállapodásra alkalmazandó jogot.
(2) Jogválasztás hiányában a választottbírósági megállapodásra az alapjogviszonyra választott jog, ennek hiányában
az alapjogviszonyra jogválasztás hiányában irányadó jog alkalmazandó.
(3) Ha a felek kijelölték a választottbírósági eljárás helyét, a választottbírósági megállapodásra az eljárás helye szerinti
állam joga alkalmazandó, feltéve, hogy a megállapodással e jog a (2) bekezdésben megjelölt jognál szorosabb
kapcsolatban van.
(4) A választottbírósági megállapodást alaki okból nem lehet érvénytelennek tekinteni, ha az e § alapján meghatározott
jogok bármelyike, vagy az eljáró bíróság államának joga szerinti alaki követelményeknek megfelel.

53. §		
A szerződés vagy valamely szerződési feltétel létrejöttét és érvényességét az a jog határozza meg, amely a szerződés
vagy szerződési feltétel érvényessége esetén e törvény alapján alkalmazandó lenne.
54. §

(1) Alakilag érvényes a szerződés azok között a személyek között, akik vagy akiknek a képviselői a szerződéskötés
időpontjában ugyanabban az államban tartózkodnak, ha a szerződés megfelel az e törvény alapján alkalmazandó jog
vagy a megkötés helye szerinti állam joga alaki követelményeinek.
(2) Alakilag érvényes a szerződés azok között a személyek között, akik vagy akiknek a képviselői a szerződéskötés
időpontjában különböző államban tartózkodnak, ha a szerződés megfelel az e törvény alapján alkalmazandó jog
vagy bármely olyan állam joga alaki követelményeinek, ahol bármelyik fél vagy képviselője a szerződéskötéskor jelen
van, vagy ahol bármelyik fél az adott időpontban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett.
(3) A meglévő vagy tervezett szerződéssel kapcsolatos joghatás kiváltására irányuló egyoldalú jognyilatkozat alakilag
akkor érvényes, ha megfelel az e törvény alapján a szerződésre alkalmazandó jog vagy azon jog alaki követelményeinek,
amely a szerződésre irányadó lenne, vagy ha megfelel a jognyilatkozat megtételének helye szerinti állam vagy azon
állam joga alaki követelményeinek, ahol a jognyilatkozatot tevő személy a jognyilatkozat megtételének időpontjában
szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.
(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően arra a szerződésre, amelynek tárgya ingatlannal kapcsolatos dologi jog vagy
ingatlanbérlet, az ingatlan fekvése szerinti állam jogában előírt alaki követelmények irányadók, ha
a)
e követelmények a szerződéskötés helyétől és a szerződésre irányadó jogtól függetlenül kötelező jellegűek, és
b)
e követelményektől megállapodás útján nem lehet eltérni.

55. §

(1) Ezen alcím alkalmazásában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany szokásos tartózkodási
helyének a központi ügyintézés helyét kell tekinteni. Az üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy
szokásos tartózkodási helye az üzleti tevékenysége fő helye.
(2) A fióktelep, kereskedelmi képviselet vagy más telephely működése keretében kötött szerződés esetén, vagy ha
a szerződés szerint a teljesítésre a fióktelep, kereskedelmi képviselet vagy más telephely kötelezett, szokásos
tartózkodási helynek a fióktelep, kereskedelmi képviselet vagy más telephely szerinti állam tekintendő.
(3) A szokásos tartózkodási hely meghatározása szempontjából a szerződés megkötésének időpontja irányadó.

56. §		
Az egyoldalú jognyilatkozatokra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szerződésekre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.

27. Az értékpapír
57. §

(1) Az értékpapír alaki kellékeire és jellegére – ideértve az értékpapír bemutatóra vagy névre szóló jellegét is – annak
az államnak a joga alkalmazandó, amelynek joga az értékpapírba foglalt jogra irányadó.
(2) Az értékpapírral való rendelkezés dologi jogi joghatásaira e törvény dologi jogi szabályai megfelelően alkalmazandók.
(3) Dematerializált értékpapírral való rendelkezés értékpapírba foglalt jogon kívüli joghatásaira annak az államnak
a joga alkalmazandó, amely az értékpapírszámla vezetőjének állami felügyeletét ellátja, ennek hiányában ahol
az értékpapírszámlát vezetik. Ha e szerint több jog alkalmazása merül fel, annak az államnak a joga alkalmazandó,
amely a jogosult jogszerzését biztosítja.
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(1) Az értékpapírba foglalt kötelmi jogra a választott jog, ennek hiányában az értékpapír kibocsátási helyének joga, ha
az sem állapítható meg, akkor a kibocsátó személyes joga alkalmazandó.
(2) Az értékpapírba foglalt tagsági jogra a kibocsátó személyes joga alkalmazandó.
(3) Az értékpapírba foglalt dologi jogra a kibocsátás helye szerinti állam joga alkalmazandó.
(4) Ha az értékpapír több jogot is megtestesít, jogválasztás hiányában az értékpapír központi elemét jelentő jogra
irányadó szabályok alkalmazandók.

28. Szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyok
59. §		
A 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk második fordulatában lehetővé tett, a károkozó esemény
bekövetkezési helyének jogára irányuló választással a kártérítést követelő személy legkésőbb a perfelvételi szakban,
a bíróság által megállapított határidőn belül élhet.
60. §		
A szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyokra annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek területén
a kötelemkeletkeztető jogi tény hatása bekövetkezett.
61. §		
Ha a szerződésen kívüli jogviszony jogosultjának és kötelezettjének szokásos tartózkodási helye – jogi személy esetén
a létesítő okirata szerinti székhelye – a kötelemkeletkeztető jogi tény hatásának bekövetkezésekor ugyanabban
az államban van, ennek az államnak a joga alkalmazandó.
62. §		
Ha a szerződésen kívüli jogviszony szorosan összefügg egy, a felek között a szerződésen kívüli jogviszony
keletkezésekor már meglévő másik jogviszonnyal, akkor a szerződésen kívüli jogviszonyra is e másik jogviszonyra
irányadó jog alkalmazandó.
63. §

(1) A felek a szerződésen kívüli kötelmi jogviszony létrejöttét követően jogot választhatnak. Ha a jogválasztás nem
kifejezett, annak az ügy körülményeiből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
(2) Jogválasztásra legkésőbb a perfelvételi szakban, a bíróság által megállapított határidőn belül van lehetőség.
(3) Ha a jogviszony csak egy állam jogához kapcsolódik, a jogválasztás nem sértheti e jognak azon szabályait, amelyektől
megállapodással nem lehet eltérni.

VIII. FEJEZET
ÖRÖKLÉSI JOG
29. Szóbeli végrendelet, az állam öröklése
64. §		
A szóbeli végrendelet és annak visszavonása alakilag érvényes, ha megfelel
a)
a magyar jognak,
b)
a keletkezés vagy a visszavonás helyén és idején hatályos jognak,
c)
annak a jognak, amely a szóbeli végrendelet létrejöttekor, annak visszavonása időpontjában vagy az örökhagyó
halála idején az örökhagyó személyes joga volt,
d)
a szóbeli végrendelet létrejöttekor, annak visszavonása időpontjában vagy az örökhagyó halálakor
az örökhagyó lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén hatályos jognak, vagy
e)
ingatlanra vonatkozó szóbeli végrendelet esetében az ingatlan fekvésének helyén irányadó jognak.
65. §		
Ha az öröklésre alkalmazandó jog szerint a belföldi hagyatéknak nincs örököse, a belföldi hagyaték öröklésére
a magyar jognak a magyar állam öröklésére irányadó szabályait kell alkalmazni.

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

455

IX. FEJEZET
ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK
30. Általános szabályok
66. §		
A magyar bíróság eljárására – ha e törvény másként nem rendelkezik – a magyar jog alkalmazandó.
67. §

(1) A magyar bíróság előtt kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárás joghatásaira a magyar jogot kell alkalmazni.
(2) A fizetésképtelenségi eljárásnak az adós ingatlanon, hajón vagy légi járművön és értékpapíron fennálló, közhiteles
nyilvántartásba való bejegyzéshez kötött jogaira, valamint ilyen jogok megszerzésére vagy ellenérték fejében
történő elidegenítésére irányuló szerződésre gyakorolt hatásaira az ingatlan fekvése szerinti, illetve a nyilvántartás
vezetésének helye szerinti állam joga alkalmazandó.

68. §

(1) A fél perbeli jog- és cselekvőképességére személyes joga alkalmazandó.
(2) Aki személyes joga szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, de a magyar jog szerint cselekvőképes
lenne, azt a magyar bíróság előtti eljárásban cselekvőképesnek kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a személyes joga szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes
személy helyett a személyes joga szerint jogosult törvényes képviselője járjon el.
(4) Külföldön nyilvántartásba vett jogi személy és jogi személyiség nélküli jogalany perképességét – ellenkező bizonyításig
– vélelmezni kell.

69. §

(1) Ha a felek között az eljárás megindításának időpontjában ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog
iránt külföldi bíróság előtt korábban indult eljárás van folyamatban, a magyar bíróság az eljárást – hivatalból vagy
kérelemre – felfüggesztheti, feltéve, hogy a külföldi bíróság határozatának belföldi elismerése nem kizárt.
(2) A magyar bíróság az eljárást folytatja, ha a külföldi bíróság előtt az eljárást érdemi döntés nélkül megszüntették.
A magyar bíróság az eljárást folytathatja, ha a külföldi eljárást felfüggesztették, vagy úgy ítéli meg, hogy a külföldi
eljárás várhatóan nem fejeződik be észszerű időn belül. Ha az eljárás folytatására okot adó körülmény következik
be, erről a felek kötelesek a bíróságot haladéktalanul tájékoztatni. A bíróság a felfüggesztés indokoltságát bármikor
felülvizsgálhatja, e célból a feleket határidő tűzésével felhívja, hogy nyilatkozzanak a külföldi bíróság előtti eljárási
cselekményekről.
(3) Az (1)–(2) bekezdés irányadó akkor is, ha a magyar bírósághoz külföldi bíróságnál előterjesztett keresettel összefüggő
keresetet nyújtanak be.
(4) Ha a külföldi bíróság az ügy érdemében olyan határozatot hozott, amely belföldön elismerhető, a magyar bíróság
az eljárást megszünteti.
(5) E törvény alkalmazásában az eljárás megindultnak tekintendő
a)
az eljárást megindító irat bírósághoz történő benyújtásának időpontjában, feltéve, hogy a felperes ezt követően
nem mulasztja el megtenni az alperes részére történő kézbesítés érdekében előírt intézkedéseket, vagy
b)
ha az iratot a bírósághoz történő benyújtást megelőzően kell kézbesíteni, abban az időpontban, amikor azt
a kézbesítésére hatáskörrel rendelkező hatóság megkapja, feltéve, hogy a felperes ezt követően nem mulasztja
el megtenni az irat bírósághoz történő benyújtása érdekében előírt intézkedéseket.

70. §

(1) Magyar bíróság belföldön lévő személyre vagy vagyonra vonatkozóan a magyar jog szerinti ideiglenes intézkedést
– beleértve a biztosítási intézkedést is – akkor is hozhat, ha az ügy érdemére vonatkozóan nem rendelkezik
joghatósággal. Vagyont érintő ideiglenes intézkedés meghozatalának feltétele, hogy a joghatósággal rendelkező
külföldi bíróság által az ügy érdemében hozott határozat belföldön való elismerésére lehetőség van.
(2) Az ideiglenes intézkedést az érintett személy tartózkodási helye, illetve az érintett vagyon fekvése szerint illetékes
bíróság rendeli el.
(3) Ha a magyar jog az ideiglenes intézkedés hatályának fenntartásához előírja az ügy érdemében az eljárás megindítását,
az ügy érdemére joghatósággal rendelkező külföldi bíróság előtti eljárást kell e célból figyelembe venni.
(4) Ha a joghatósággal rendelkező külföldi bíróság az (1) bekezdés alapján hozott intézkedés tárgyát érintő, belföldön
elismerhető határozatot hoz, az ideiglenes intézkedés hatályát veszti.

71. §		
A miniszter bizonyítványt állít ki a magyar jogról, és az annak alkalmazása során követett gyakorlatról.
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31. A nemzetközi jogsegély általános szabályai
72. §

(1) Magyar bíróság külföldi bíróság jogsegélykérelmére nemzetközi szerződés, az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusa vagy viszonosság alapján nyújt jogsegélyt.
(2) Viszonosság hiányában a jogsegélykérelem a miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter, továbbá szükség szerint
az ügy tárgya szerint hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése esetén teljesíthető.
(3) A jogsegélykérelem teljesítését meg kell tagadni, ha az a magyar közrendbe ütközne.

32. Iratok kézbesítése
73. §

(1) A megkeresett állam hatósága útján külföldön kézbesítendő iratot intézkedés végett a miniszterhez kell megküldeni.
(2) Ha nemzetközi szerződés az irat postai úton történő kézbesítését lehetővé teszi, a bíróság azt a címzettnek közvetlenül
is megküldheti.
(3) Az irat nemzetközi szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a címzett tartózkodási helye szerint
illetékes magyar külképviseleti hatóság útján is kézbesíthető. Ilyen esetben azt intézkedés végett a külpolitikáért
felelős miniszterhez kell megküldeni.
(4) A külföldön teljesített kézbesítést szabályszerűnek kell tekinteni, ha az akár a magyar, akár a kézbesítés helyén
irányadó jognak megfelel. Ha a kézbesítésre a (2) bekezdés alapján került sor, kézbesítési fikció alkalmazásának nincs
helye.

74. §

(1) A külföldi eljárásban keletkezett irat belföldi kézbesítése iránti jogsegélykérelmet a miniszter az abban foglaltaknak
megfelelően továbbítja a (2) bekezdésben meghatározott bírósághoz vagy – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar útján –
az önálló bírósági végrehajtóhoz (a továbbiakban: végrehajtó).
(2) A kézbesítést a jogsegélykérelemnek megfelelően a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint
illetékes járásbíróság (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság) vagy a végrehajtó teljesíti.
(3) A bíróság vagy a végrehajtó a jogsegélykérelem átvételétől számított nyolc napon belül intézkedik a kézbesítés
foganatosítása iránt.

75. §

(1) A külföldi eljárásban keletkezett irat kézbesítése során a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel a hivatalos
iratok kézbesítésére vonatkozó belföldi jogszabályok szerint kell eljárni.
(2) Ha a kézbesítendő irat nincs ellátva hiteles vagy a megkereső állam joga által bírósági eljárás céljára alkalmasnak
tekintett magyar nyelvű fordítással, az csak akkor kézbesíthető, ha a címzett az iratot önként elfogadja. Az ilyen irat
címzett általi átvétele nem jelenti annak végleges elfogadását; a címzett az iratot az átvételtől számított tizenöt napon
belül a kézbesítés iránti jogsegélykérelmet teljesítő belföldi bírósághoz vagy végrehajtóhoz visszaviheti vagy postára
adhatja azzal, hogy azt mégsem fogadja el.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott fordítással el nem látott irat kézbesítése azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2) bekezdésében meghatározott kézbesítési fikció nem alkalmazható.
(4) Ha a címzett az iratot a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem fogadja el, vagy azt a (3) bekezdésben
meghatározott okból nem kézbesítették, a kézbesítés iránti jogsegélykérelmet teljesítő bíróság vagy végrehajtó
a kézbesítés eredményét úgy állapítja meg, hogy az irat a magyar jog szerint nem tekinthető kézbesítettnek.
(5) A kézbesítés teljesítése során a megkereső külföldi bíróság kérelmére külföldi eljárási szabályt kell alkalmazni, ha
ez nem sérti a magyar közrendet.

76. §

(1) A kézbesítés iránti jogsegélykérelmet teljesítő bíróság vagy végrehajtó a kézbesítés megtörténtéről és annak
időpontjáról, illetve a kézbesítés akadályáról és ennek okáról nyolc napon belül tájékoztatja a minisztert.
(2) Ha a kézbesítésre a 2005. évi XXXVI. törvénnyel kihirdetett, a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és
bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló egyezményt kell alkalmazni, a miniszter a bíróság vagy
a végrehajtó által közölt adatok alapján kiállítja az egyezmény 6. cikke szerinti tanúsítványt.
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(1) Az 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban e §-ban: a rendelet) 2. cikkének (1) bekezdése
szerinti áttevő intézmény feladatait
a)
bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett,
b)
közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat keletkezett,
c)
egyéb bíróságon kívüli iratok esetében a miniszter
látja el.
(2) A rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti átvevő intézmény feladatait
a)
a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság (Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság) és
b)
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
látja el, azzal, hogy b) pont szerinti esetben a kézbesítést a címzett címe szerint illetékes végrehajtó teljesíti.
(3) A rendelet alapján előterjesztett jogsegélykérelem teljesítése során a 74. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(4) A rendelet 3. cikke szerinti központi szerv feladatait a miniszter látja el.
(5) A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján az átvevő intézmény a kézbesítendő iratokat postai úton, telefaxon és
elektronikusan fogadja. A rendelet által rendszeresített formanyomtatványokat az áttevő vagy átvevő intézmény
magyar, angol, német vagy francia nyelven fogadja.
(6) Ha a Pp. 137. § (2) bekezdésében meghatározott kézbesítési fikció alkalmazásával került sor a kézbesítés
eredményének megállapítására, az átvevő intézmény az áttevő intézményt arról értesíti, hogy a kézbesítés beálltát
és annak időpontját e kézbesítési fikció alapján állapította meg, és azzal szemben a címzettet a Pp. 138. §-a szerinti
kifogás illeti meg. Ha a bíróság a címzett kifogásának utóbb helyt ad, a külföldi áttevő intézményt egyidejűleg értesíti
arról, hogy a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények a magyar jog szerint hatálytalanok.
(7) Az átvevő intézmény a kézbesítés megtörténtéről és annak időpontjáról, illetve akadályáról és ennek okáról nyolc
napon belül tájékoztatja az áttevő intézményt.
(8) A rendelet 13. cikke szerinti kézbesítési mód belföldön csak akkor alkalmazható, ha a címzett az áttevő tagállam
állampolgára.
(9) A rendelet 13. cikke szerinti kézbesítési mód alkalmazása esetén a külföldön kézbesítendő iratot a 73. § (3) bekezdésének
megfelelően kell továbbítani.
(10) A rendelet 15. cikke szerinti kézbesítési mód alkalmazására belföldön a végrehajtói kézbesítésre vonatkozó
jogszabályok szerint kerülhet sor.

33. Bizonyításfelvétel
78. §

(1) A külföldi bírósághoz előterjesztendő, bizonyításfelvétel iránti jogsegélykérelmet a miniszternek kell megküldeni.
(2) Ha a bizonyításfelvételre nemzetközi szerződés alapján diplomáciai vagy konzuli képviselő útján is lehetőség
van, a bíróság a bizonyításfelvétel iránt a külpolitikáért felelős miniszter útján megkeresheti az illetékes magyar
külképviseleti hatóságot.
(3) Magyar bíróság az előtte folyamatban lévő eljárás céljára nemzetközi szerződésben meghatározott esetben
közvetlenül foganatosíthat bizonyítási cselekményt külföldön. Ilyen esetben a bizonyításfelvétel általános szabályai
irányadóak azzal, hogy kényszerítő eszközök alkalmazásának nincs helye.
(4) Nemzetközi megállapodás vagy viszonosság hiányában a bíróság a félnek – kérelmére – határidőt szabhat arra,
hogy a bizonyítás lefolytatásáról a külföldi állam jogának megfelelő és a szükséghez képest felülhitelesítéssel ellátott
közokiratot mutasson be.
(5) A külföldön lefolytatott bizonyítás szabályszerűségét a bizonyítás helyének joga szerint kell elbírálni, de azt akkor is
szabályszerűnek kell tekinteni, ha a magyar jognak megfelel.

79. §

(1) Külföldi bíróságtól érkező, belföldi bizonyításfelvételre irányuló jogsegélykérelmet a miniszter – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – továbbítja a (3) bekezdésben meghatározott bírósághoz.
(2) Ha a jogsegélykérelem olyan adat közlésére irányul, amely közhiteles nyilvántartásból közvetlenül beszerezhető,
a miniszter az érintett nyilvántartást vezető szervet megkeresheti a kért adat közlése iránt.
(3) A bizonyításfelvételre irányuló jogsegélykérelem teljesítése annak a járásbíróságnak (Budapesten a Budai Központi
Kerületi Bíróságnak) a hatáskörébe és illetékességébe tartozik, amelynek területén
a)
a meghallgatandó személy belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található,
b)
a lefolytatandó szemle tárgya található, vagy
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c)

egyébként a bizonyítás a legcélszerűbben lefolytatható, így különösen ha több meghallgatandó személy
belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, illetve a szemle által érintett több tárgy különböző
bíróságok illetékességi területén található.
(4) A bizonyításfelvételre irányuló jogsegélykérelem teljesítése során a magyar jog szerint kell eljárni. Külföldi eljárási
szabályt csak a megkereső külföldi bíróság kérelmére kell alkalmazni, ha ez nem sérti a magyar közrendet.
(5) Ha a megkereső külföldi bíróság jelezte, hogy annak tagja, a külföldi eljárásban érdekelt felek vagy azok képviselői
a jogsegélykérelem teljesítésénél jelen kívánnak lenni, a jogsegélykérelmet teljesítő bíróság a jogsegélykérelem
teljesítésének határnapját ennek figyelembevételével tűzi ki. A bizonyításfelvétel határnapjáról, helyszínéről és
a részvételt érintő egyéb körülményekről a bíróság haladéktalanul értesíti a minisztert.
80. §

(1) A miniszter nemzetközi szerződés alapján az e §-ban foglaltaknak megfelelően engedélyezheti, hogy a külföldi
bíróság által e célra megbízottként kijelölt személy, illetve a külföldi bíróság tagja a külföldi eljárás céljára belföldön
közvetlenül bizonyítási cselekményt foganatosítson.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a miniszterhez kell benyújtani magyar, angol, francia vagy német
nyelven. A kérelemben meg kell jelölni az alábbiakat:
a)
az eljáró külföldi bíróság megnevezését és ügyszámát,
b)
az eljárásában érintett felek, illetve képviselőik nevét és címét,
c)
az eljárás tárgyát,
d)
az ügy tényállásának rövid leírását,
e)
annak a személynek a nevét és elérhetőségi adatait, aki megbízottként vagy a bíróság tagjaként a bizonyítási
cselekményt belföldön foganatosítani kívánja,
f)
a belföldön foganatosítandó bizonyítási cselekményt,
g)
annak a személynek a nevét és címét, akinek közreműködése a bizonyítási cselekmény foganatosításához
szükséges.
(3) A kérelemhez csatolni kell a bizonyítást foganatosító, megbízottként eljáró személy részére a külföldi bíróság által
hozott kirendelő határozatot vagy azzal egy tekintet alá eső okiratot.
(4) A miniszter a kérelemnek nem ad helyt, ha a foganatosítani kívánt bizonyítási cselekmény a magyar közrendbe
ütközne.
(5) Ha a miniszter a kérelemnek helyt ad, értesíti a 79. § (3) bekezdés szerinti járásbíróságot, kivéve, ha a bizonyítási
cselekmény foganatosítása a bíróság közreműködését nem igényli.
(6) Ha a bizonyítási cselekmény valamely személy meghallgatására irányul, e személyt a meghallgatását megelőzően
a)
tájékoztatni kell arról, hogy
aa)
közreműködése önkéntes, annak megtagadása miatt belföldön joghátrány nem érheti,
ab)
a meghallgatás során jogosult anyanyelvét használni, és
ac)
jogi képviselője a meghallgatás során jelen lehet, továbbá
b)
tanúként történő meghallgatása esetén a Pp. tanú figyelmeztetésére vonatkozó szabályainak megfelelően
figyelmeztetni kell.
(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatást az (5) bekezdés alapján közreműködő bíróság nyújtja. Ha ilyen bíróság nincs,
a miniszter a bizonyításfelvétel engedélyezésének feltételeként írja elő a tájékoztatás megkereső bíróság általi
biztosítását, és a tájékoztatás megtörténtének a miniszter részére történő igazolását.
(8) Ha a meghallgatás foganatosításához tolmács közreműködése szükséges, a tolmács díjának megelőlegezéséről,
illetve megtérítéséről a megkereső bíróság gondoskodik.
(9) A miniszter az e § szerinti bizonyításfelvétel engedélyezésekor egyéb feltételeket is megállapíthat.

81. §

(1) Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet (e §-ban a továbbiakban: rendelet) 3. cikkének (1) és (3) bekezdése szerinti központi
szerv feladatait a miniszter látja el.
(2) A rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogsegélykérelem teljesítése a 79. § (3) bekezdésében
meghatározott bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik. Ha a jogsegélykérelmet fogadó bíróság azt állapítja
meg, hogy annak teljesítése más bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, azt nyolc napon belül hivatalból
megküldi ehhez a bírósághoz.
(3) A rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti, más tagállam bíróságától érkező kérelmet a miniszter fogadja és bírálja
el, ennek során a 80. § (5)–(9) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
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(4) A rendelet által rendszeresített formanyomtatványokat a bíróság postai úton, telefaxon vagy elektronikusan, magyar,
angol vagy német nyelven fogadja.
(5) Magyar bíróság az előtte folyamatban lévő eljárás céljára az Európai Unió tagállamában, Dánia kivételével, a rendelet
17. cikkében szabályozott módon kívül is foganatosíthat közvetlenül bizonyítási cselekményt. Ilyen esetben
a bizonyításfelvétel általános szabályai irányadóak azzal, hogy kényszerítő intézkedések alkalmazásának nincs helye.

34. Immunitással kapcsolatos rendelkezések
82. §		
Ezen alcím alkalmazásában az államra történő utalás magába foglalja:
a)
az államot,
b)
az állam közhatalmat gyakorló szerveit, amikor e minőségükben járnak el, és
c)
az állam képviseletében eljáró személyeket, amikor e minőségükben járnak el.
83. §

(1) A magyar állam elleni eljárásban – az e törvényben megállapított kivételekkel – kizárólag magyar bíróság járhat el.
(2) Külföldi állam elleni eljárásban – az e törvényben megállapított kivételekkel – magyar bíróság nem járhat el.

84. §

(1) Az államot az eljárás tárgyától függetlenül nem illeti meg immunitás,
a)
ha arról kifejezetten lemondott,
b)
ha az eljárást maga indította, abba beavatkozott vagy az eljárásban érdemben perbe bocsátkozott, vagy
c)
az állam által indított eljárásban előterjesztett viszontkereset tekintetében, ha az a jogvita tárgyát képező
jogviszonyon alapul.
(2) Az államot nem illeti meg immunitás, ha az eljárás tárgya
a)
az államnak polgári jogi szerződésből eredő joga vagy kötelezettsége, kivéve, ha a másik szerződő fél valamely
más állam, vagy a szerződő felek eltérően állapodtak meg,
b)
az állam és természetes személy közötti munkaszerződésből vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
eredő jog vagy kötelezettség, feltéve, hogy a munkavégzés helye az eljárás helye szerinti állam területén van,
illetve volt, kivéve, ha a munkavállaló a munkáltató államnak állampolgára vagy közhatalmi funkciót látott el,
c)
az állammal szemben élet, egészség, testi épség megsértése vagy dologi kár okozása címén támasztott igény,
feltéve, hogy a károkozó esemény vagy mulasztás az eljárás helye szerinti állam területén következett be, és
a károsult annak időpontjában abban az államban tartózkodott,
d)
az államnak az eljárás helye szerinti állam területén lévő ingatlanon fennálló joga, érdeke vagy birtoka,
az ingatlan állam általi használata, vagy az ezekből eredő kötelezettségek,
e)
az államnak az eljárás helye szerinti államban nyilvántartásba vett, vagy annak területén székhellyel vagy
központi ügyintézési hellyel rendelkező jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli jogalanyban fennálló
tagsága, részesedése vagy érdekeltsége, illetve valamely abból eredő jog vagy kötelezettség,
f)
az államnak az eljárás helye szerinti államban megnyílt hagyatékkal kapcsolatos öröklési jogviszonya,
g)
az eljárás helye szerinti államban szellemi tulajdoni oltalom megadása, tartalma, illetve megszűnése,
h)
az eljárás helye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozó vagyon kezelése tekintetében
az államot megillető jog vagy érdek, vagy
i)
polgári jogi szerződéssel összefüggő jogvita rendezésére az állam által kötött választottbírósági megállapodás
érvényessége, értelmezése vagy alkalmazása, az ilyen megállapodás alapján folytatott választottbírósági
eljárás, illetve az abban hozott határozat érvénytelenítése, kivéve, ha a választottbírósági megállapodás
eltérően rendelkezik.

85. §

(1) E § alkalmazásában végrehajtás alatt a rendelkezési jogosultságot korlátozó ideiglenes és biztosítási intézkedést is
érteni kell.
(2) Az immunitásról történő, 84. § (1) bekezdés szerinti lemondás nem jelenti a végrehajtás alóli mentességről való
lemondást is.
(3) A külföldi állam belföldön fekvő vagyonára nem vezethető végrehajtás, kivéve, ha
a)
a külföldi állam ahhoz kifejezetten hozzájárult,
b)
a külföldi állam a vagyont az adott követelés kielégítésére elkülönítette, vagy
c)
a vagyon nem kereskedelmi jellegű kormányzati tevékenységen kívüli célra szolgál.
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(4) A (3) bekezdés c) pontja alkalmazása szempontjából nem kereskedelmi jellegű kormányzati tevékenység céljára
szolgál különösen
a)
az állam külképviseleteinek működését szolgáló vagyon,
b)
a katonai célú használatra szolgáló vagyon,
c)
a központi bank vagy más pénzügyi hatóság vagyona,
d)
az állam kulturális örökségéhez, archívumaihoz tartozó, elidegenítésre nem szánt vagyon,
e)
a tudományos, kulturális vagy történelmi kiállítás részét képező, elidegenítésre nem szánt vagyontárgyak.
86. §

(1) Kizárólag magyar bíróság járhat el a külföldön diplomáciai képviselőként eljáró vagy egyébként a joghatóság alól
mentes magyar állampolgár elleni eljárásban, kivéve, ha a magyar állam vagy a foglalkoztató nemzetközi szervezet
a mentességről kifejezetten lemondott.
(2) Nem járhat el magyar bíróság Magyarországon diplomáciai képviselőként eljáró vagy egyébként a joghatóság alól
mentes külföldi állampolgár elleni eljárásban, kivéve, ha a külföldi állam vagy a foglalkoztató nemzetközi szervezet
a mentességről kifejezetten lemondott.

87. §

(1) Külföldi államnak történő kézbesítésre az Európai Unió olyan általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa vagy olyan nemzetközi szerződés alkalmazandó, amely a kézbesítési jogsegélyt az adott állam tekintetében
szabályozza, ennek hiányában az irat a külpolitikáért felelős miniszter útján kézbesítendő.
(2) Külföldi állam részére közvetlen postai úton iratok nem kézbesíthetők.
(3) Nemzetközi szervezetnek vagy mentességet élvező természetes személynek a külpolitikáért felelős miniszter útján
kell az iratokat kézbesíteni.

X. FEJEZET
JOGHATÓSÁG
35. Általános szabályok
88. §		
E törvény egyéb joghatósági szabályaira tekintet nélkül kizárólag magyar bíróság járhat el
a)
olyan eljárásban, amelynek tárgya belföldön fekvő ingatlanon fennálló dologi jog vagy ilyen ingatlan bérlete,
haszonbérlete,
b)
magyar állampolgárságú örökhagyó belföldi hagyatékát érintő hagyatéki eljárásban,
c)
belföldön kiállított okirat megsemmisítésére irányuló eljárásban,
d)
jogoknak, tényeknek és adatoknak belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzését érintő
eljárásban,
e)
belföldi végrehajtást érintő eljárásban.
89. §		
E törvény egyéb joghatósági szabályaira tekintet nélkül magyar bíróság joghatósága kizárt
a)
olyan eljárásban, amelynek tárgya külföldön fekvő ingatlanon fennálló dologi jog vagy ilyen ingatlan bérlete,
haszonbérlete,
b)
nem magyar állampolgár örökhagyó külföldi hagyatékát érintő hagyatéki eljárásban,
c)
külföldön kiállított okirat vagy értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárásban,
d)
külföldi iparjogvédelmi jog megadásával, tartalmával és megszűnésével kapcsolatos eljárásban,
e)
külföldi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany (e pont alkalmazásában a továbbiakban
együtt: jogi személy) alapításával, megszűnésével kapcsolatos eljárásban, a jogi személy nyilvántartásba
vételének alapjául szolgáló szerződés vagy létesítő okirat érvényességével kapcsolatos eljárásban, illetve a jogi
személy szervei által hozott határozatok felülvizsgálata iránti eljárásban,
f)
jogoknak, tényeknek és adatoknak külföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzését érintő
eljárásban,
g)
külföldi végrehajtást érintő eljárásban.
90. §

(1) Több alperes együttes perlése esetén magyar bíróság eljárhat valamennyi alperessel szemben, ha legalább
az alperesek egyikének lakóhelye, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany székhelye vagy központi
ügyintézésének helye (e fejezetben alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely) belföldön van, feltéve, hogy
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a keresetek között olyan szoros kapcsolat áll fenn, hogy az elkülönített eljárásokban hozott, egymásnak ellentmondó
határozatok elkerülése érdekében célszerű azokat együttesen tárgyalni és róluk együtt határozni.
(2) A főkötelezett és a mellékkötelezett együttes perlése esetén a mellékkötelezett lakóhelyére vagy székhelyére tekintet
nélkül eljárhat magyar bíróság, ha a főkötelezett lakóhelye vagy székhelye belföldön van.
(3) Ha magyar bíróság a kereset elbírálására joghatósággal rendelkezik, eljárhat a viszontkereset tekintetében is.
91. §		
A magyar bíróság joghatóságát – az e törvényben megállapított kivételekkel – megalapozza az is, ha az alperes
anélkül, hogy kifogásolná a joghatóság hiányát, ellenkérelmet terjeszt elő (perbebocsátkozás).

36. Vagyonjogi ügyek
92. §		
Magyar bíróság eljárhat minden vagyonjogi ügyben, ha az alperes lakóhelye vagy székhelye belföldön van.
93. §		
Szerződéssel összefüggő jogvitában eljárhat magyar bíróság akkor is, ha a vitatott kötelezettség teljesítési helye
belföldön van. E § alkalmazásában a vitatott kötelezettség teljesítési helye
a)
az a hely, amelyet a felek a szerződésben teljesítési helyként kikötöttek, ennek hiányában
b)
ingó dolog értékesítése esetén az a hely, ahova a szerződés alapján az adott dolgot szállították, vagy szállítani
kellett volna,
c)
szolgáltatás nyújtása esetén az a hely, ahol a szerződés szerint a szolgáltatást nyújtották, vagy kellett volna
nyújtani, vagy
d)
egyéb szerződések esetében az a hely, amelyet a magyar jog a vitatott követelés teljesítési helyeként
meghatároz.
94. §

(1) Szerződésen kívüli kötelmekkel összefüggő jogvitában eljárhat magyar bíróság akkor is, ha a kötelmet keletkeztető
jogi tény belföldön valósult vagy valósulhat meg, vagy annak eredménye belföldön következett vagy következhet be.
E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a személyhez fűződő jogok megsértéséből eredő igényekre is.
(2) Bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti, illetve a büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény
tekintetében magyar bíróság eljárhat, ha az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény magyar büntető joghatóság alá
tartozik.
(3) Kártérítési járadék megállapítása vagy felemelése iránti perben eljárhat magyar bíróság akkor is, ha a jogosult
lakóhelye belföldön van.

95. §		
Magyar bíróság eljárhat olyan eljárásban, amelynek tárgya az eljárás megindulásának időpontjában belföldön
található ingó dolgon fennálló dologi jog.
96. §		
Külföldi székhelyű vállalkozás elleni perben eljárhat magyar bíróság akkor is, ha a vállalkozás belföldön fiókteleppel
vagy képviselettel rendelkezik, és a jogvita utóbbi tevékenységével kapcsolatos, ideértve azt az esetet is, amikor
a szerződést belföldön, a külföldi székhelyű vállalkozás képviseletében kötötték.
97. §		
Vagyonjogi perben eljárhat magyar bíróság olyan alperes ellen is, aki belföldön lakóhellyel vagy székhellyel nem
rendelkezik, feltéve, hogy az alperesnek belföldön végrehajtás alá vonható vagyona van. Az alperes belföldön lévő
vagyonának tekintendő az alperest megillető követelés is, ha a követelés adósának lakóhelye belföldön található,
vagy a követelést belföldön fekvő dolog biztosítja.
98. §

(1) Öröklési perben magyar bíróság eljárhat akkor is, ha az örökhagyó halálakor magyar állampolgár volt.
(2) Hagyatéki eljárásban eljárhat magyar közjegyző, ha az örökhagyó a halálakor magyar állampolgár volt, vagy ha
a hagyaték belföldön található.

99. §

(1) Joghatósági megállapodással a felek a felmerült, vagy – meghatározott jogviszonyból eredő – jövőbeli jogvitájuk
esetére vagyonjogi ügyekben kiköthetik valamely állam bíróságainak, vagy egy vagy több meghatározott bíróságának
joghatóságát.
(2) Semmis az a joghatósági megállapodás,
a)
amellyel a felek külföldi bíróság joghatóságát kötik ki olyan ügyben, amelyben a magyar bíróság kizárólagos
joghatósággal rendelkezik, vagy
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b)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

amellyel a felek magyar bíróság joghatóságát kötik ki olyan ügyben, amelyben a magyar bíróság joghatósága
kizárt.
Joghatósági megállapodást a felek köthetnek
a)
írásban,
b)
szóban, írásbeli megerősítéssel,
c)
a felek között korábban kialakított gyakorlatnak megfelelő formában, vagy
d)
a nemzetközi kereskedelemben olyan formában, amely megfelel azoknak a kereskedelmi szokásoknak,
amelyeket a felek ismertek vagy ismerniük kellett, és amelyeket az ilyen típusú szerződést kötő felek a szóban
forgó üzletágban általánosan ismernek és rendszeresen figyelembe vesznek.
A joghatósági megállapodást írásban kötöttnek kell tekinteni akkor is, ha a felek jognyilatkozatát tartósan rögzítő
eszközön történt üzenetváltás útján jött létre.
A joghatósági megállapodás létezésére és érvényességére – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben –
a joghatósági megállapodásban kikötött bíróság vagy bíróságok államának joga alkalmazandó.
Ha a felek a joghatósági megállapodást egy másik szerződés részeként kötötték meg, a joghatósági megállapodást
– annak létezése és érvényessége tekintetében – a szerződés többi feltételétől független megállapodásnak kell
tekinteni.
A joghatósági megállapodással kikötött joghatóság – a felek eltérő megállapodásának hiányában – kizárólagos. Ha
azonban a felek külföldi bíróság joghatóságát kötötték ki, és e bíróság joghatóságának hiányát állapítja meg, a magyar
bíróság az általános szabályok szerint megállapíthatja joghatóságát.

100. § (1) Magyar bíróság joghatósággal rendelkezik fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására, ha az adós jogi személy létesítő
okirat szerinti székhelye belföldön van, vagy belföldön olyan működési hellyel (fióktelep vagy más telephely)
rendelkezik, ahol nem átmeneti jellegű tevékenységet folytat.
(2) Ha a magyar bíróság a fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására joghatósággal rendelkezik, eljárhat a fizetésképtelenségi
eljárásból származó és azzal szorosan összefüggő keresetek tekintetében is.
(3) Fizetésképtelenségi eljárásban a 91. § és a 99. § nem alkalmazható.

37. Családjogi és személyállapoti ügyek
101. § (1) A 2201/2003/EK tanácsi rendelet 7. cikkében meghatározott esetben magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal
házassági ügyekben, ha a házastársak egyike magyar állampolgár.
(2) A házasság létezésének vagy nemlétezésének megállapítása iránti eljárásra magyar bíróság joghatósággal rendelkezik,
ha az egyik fél magyar állampolgár vagy az alperes szokásos tartózkodási helye belföldön van.
102. § (1) A házastársak személyi és vagyoni viszonyait érintő eljárásra magyar bíróság joghatósággal rendelkezik, ha
a)
az alperes házastárs szokásos tartózkodási helye belföldön van,
b)
a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye belföldön volt, feltéve, hogy az egyik házastárs szokásos
tartózkodási helye a keresetindításkor továbbra is belföldön van, vagy
c)
mindkét házastárs magyar állampolgár.
(2) Házassági vagyonjogi jogviszonyt érintő eljárásra magyar bíróság joghatósággal rendelkezik akkor is, ha az eljárás
tárgyát képező vagyontárgy belföldön található.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony házassági köteléket érintő eljárás keretében kerül rendezésre,
magyar bíróság eljárhat akkor is, ha ezen eljárásra joghatósággal rendelkezik.
(4) Ha magyar bíróság joghatósággal rendelkezik az öröklési jogviszonyt érintő eljárásra, joghatósága kiterjed
az örökléssel összefüggő házassági vagyonjogi jogkérdés elbírálására is.
103. §		
Bejegyzett élettársi kapcsolat létezésével, érvényességével, megszűnésével, továbbá joghatásaival összefüggő
eljárásra magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha
a)
a kapcsolatot belföldön létesítették vagy
b)
a bejegyzett élettársak legalább egyike magyar állampolgár.
104. § (1) Származás megállapítása iránti eljárásban magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha
a)
a gyermek magyar állampolgár,
b)
a gyermek szokásos tartózkodási helye belföldön van, vagy
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c)

az alperes, illetve több személy kötelező perben állása esetén legalább az egyik alperes szokásos tartózkodási
helye belföldön van.
(2) Származás megállapítása iránti ügyekben a 91. § nem alkalmazható.
105. § (1) Örökbefogadás engedélyezése vagy felbontása iránti eljárásra magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha
a)
az örökbefogadni kívánt gyermek, illetve az örökbefogadott gyermek magyar állampolgár vagy szokásos
tartózkodási helye belföldön van, vagy
b)
az örökbefogadó, illetve házastársak általi örökbefogadás esetén azok legalább egyike magyar állampolgár
vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van.
(2) Örökbefogadási ügyekben a 91. § nem alkalmazható.
106. § (1) A 2201/2003/EK tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott esetben magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal
a szülői felügyeletet, a kapcsolattartást és a gyámságot érintő eljárásra, ha a gyermek magyar állampolgár.
(2) A szülői felügyeletet, kapcsolattartást és gyámságot érintő ügyekben a 91. § nem alkalmazható.
107. § (1) Gondnoksággal kapcsolatos eljárásban magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha a gondnokság alá
helyezendő, illetve a gondnokolt személy magyar állampolgár vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van.
(2) Az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell a más védelmi intézkedéssel kapcsolatos eljárásokra is.
(3) A gondnoksággal és más védelmi intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben a 91. § nem alkalmazható.
108. § (1) Magyar bíróság joghatósággal rendelkezik holtnak nyilvánítás vagy halál tényének megállapítása iránti eljárásra, ha
az eltűnt személy
a)
utolsó ismert szokásos tartózkodási helye belföldön volt, vagy
b)
magyar állampolgár volt, és holtnak nyilvánítását vagy halála tényének megállapítását belföldi jogi érdek –
így különösen az eltűnt személy magyar állampolgárságú vagy belföldön lakóhellyel rendelkező házastársával
vagy bejegyzett élettársával fennálló házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata, illetve belföldön lévő
vagyona jogi sorsának rendezése – teszi szükségessé.
(2) A holtnak nyilvánításra illetve halál tényének megállapítására irányuló ügyekben a 91. § nem alkalmazható.

XI. FEJEZET
KÜLFÖLDI HATÁROZATOK ELISMERÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA
38. Általános szabályok
109. § (1) Külföldi bíróság határozatát el kell ismerni, ha
a)
az eljárt külföldi bíróság joghatósága e törvény alapján megalapozott volt,
b)
a határozat azon állam joga szerint, amelyben azt meghozták, jogerőre emelkedett vagy azzal egyenértékű
joghatással bír, és
c)
a (4) bekezdésben meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn.
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárt külföldi bíróság joghatóságát akkor kell az (1) bekezdés a) pontja
alkalmazásában megalapozottnak tekinteni, ha olyan joghatósági ok alapján járt el, amely e törvény alapján magyar
bíróság joghatóságát megalapozná.
(3) Személyállapoti és családjogi ügyekben hozott határozatok elismerésével összefüggésben az eljárt külföldi bíróság
joghatósága megalapozottságának vizsgálata során figyelembe kell venni a magyar állampolgár más állampolgárságát
is.
(4) Nem ismerhető el a külföldi határozat, ha
a)
annak elismerése a magyar közrendbe ütközne,
b)
az, akinek terhére a határozatot hozták, az eljárásban sem személyesen, sem meghatalmazott képviselője útján
azért nem vett részt, mivel az idézést és a keresetlevelet vagy az eljárás megindításának alapjául szolgáló egyéb
iratot részére lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén nem kézbesítették olyan módon és időben, hogy
a védekezésre módjában állt volna felkészülni,
c)
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt azonos felek között magyar bíróság előtt
az eljárás a külföldi eljárás megindítását megelőzően megindult,
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ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában magyar bíróság azonos felek között
korábban jogerős érdemi határozatot hozott, vagy
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában a határozatot hozó bíróság államától eltérő
külföldi állam bírósága azonos felek között korábban olyan jogerős érdemi határozatot hozott, amely belföldön
az elismerés feltételeinek megfelel.

110. §		
Külföldi bírósági vagy más hatósági eljárásban kötött egyezség a határozatokra irányadó feltételek mellett ismerhető
el és hajtható végre belföldön.
111. §		
Ha a külföldi határozat az annak elismerésére és végrehajtására a 2. § alapján alkalmazandó, Magyarország által kötött
nemzetközi megállapodás feltételeinek nem felel meg, akkor is elismerhető és végrehajtható, ha az e törvény által
megállapított feltételeknek megfelel. E rendelkezés alkalmazása szempontjából a viszonosságot az adott állammal
fennállónak kell tekinteni.
112. §		
A 39–40. alcímben szabályozott jogviszonyok tárgyában hozott külföldi határozatok elismerésére az elismerés
általános szabályait a 39–40. alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

39. Vagyonjogi ügyekben hozott határozatok
113. § (1) Vagyonjogi ügyekben hozott határozatok elismerésének további feltétele, hogy Magyarország és a határozatot hozó
bíróság állama között viszonosság álljon fenn.
(2) Viszonosság fennállásának hiányában is elismerhető a határozat, ha
a)
az ügyben a magyar bíróság joghatósága kizárt volt, vagy
b)
az ügyben eljárt külföldi bíróság joghatósága a felek olyan megállapodásán alapult, amely a magyar jog
rendelkezéseinek megfelelt.
114. § (1) A fizetésképtelenségi eljárásban hozott határozatok elismerésének további feltétele, hogy Magyarország és
a határozatot hozó bíróság állama között viszonosság álljon fenn.
(2) A külföldi fizetésképtelenségi főeljárás elismerése nem zárja ki, hogy magyar bíróság előtt másodlagos
fizetésképtelenségi eljárás induljon.
(3) A külföldi fizetésképtelenségi főeljárást megindító határozat csak akkor rendelkezik belföldön az eljárás megindításának
helye szerinti állam jogában meghatározott joghatásokkal, ha belföldön nem indul másodlagos fizetésképtelenségi
eljárás.
(4) A külföldi fizetésképtelenségi főeljáráshoz kapcsolódó egyes joghatások elismerésére vonatkozóan jogszabály
további feltételeket és külön eljárási rendet állapíthat meg.
115. §		
Az örökléssel kapcsolatos eljárásokban az eljárt külföldi bíróság joghatóságát akkor kell megalapozottnak tekinteni,
ha az
a)
az örökhagyó halála időpontjában fennállt szokásos tartózkodási helyén vagy
b)
az örökhagyó állampolgárságán alapult.

40. Családjogi és személyállapoti ügyekben hozott határozatok
116. § (1) A házasság létezésével, érvényességével és felbontásával összefüggő eljárásokban az eljárt külföldi bíróság
joghatóságát akkor kell megalapozottnak tekinteni, ha az
a)
az alperes házastárs szokásos tartózkodási helyén,
b)
a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helyén, vagy
c)
a házastársak közös állampolgárságán alapult.
(2) A külföldi bíróságnak a bíróság államának joga szerint jogerős vagy azzal egyenértékű joghatással bíró, a házasság
létezésével, érvényességével vagy felbontásával összefüggő határozatát, ha az elismerést a magyar állampolgárságú
házastárs maga kéri, és a 109. § (4) bekezdésében meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn, akkor is el
kell ismerni, ha a külföldi bíróság joghatósága e törvény szerint nem megalapozott.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti, illetve a házastársak személyes viszonyaival összefüggő határozatok elismerése
megtagadásának – a 109. § (4) bekezdés c)–e) pontjában foglaltaktól eltérően – akkor van helye, ha
a)
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt magyar bíróság előtt az eljárás a külföldi eljárás
megindítását megelőzően megindult,
b)
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában magyar bíróság korábban jogerős érdemi
határozatot hozott, vagy
c)
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában a határozatot hozó bíróság államától
eltérő külföldi állam bírósága korábban olyan jogerős érdemi határozatot hozott, amely belföldön az elismerés
feltételeinek megfelel.
117. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létezésével, érvényességével és megszűnésével összefüggő eljárásokban az eljárt
külföldi bíróság joghatóságát akkor kell megalapozottnak tekinteni, ha az
a)
az alperes bejegyzett élettárs szokásos tartózkodási helyén,
b)
a bejegyzett élettársak utolsó közös szokásos tartózkodási helyén,
c)
a bejegyzett élettársak közös állampolgárságán, vagy
d)
a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének helyén alapult.
(2) A 116. § (2)–(3) bekezdését a bejegyzett élettársi kapcsolat létezésével, érvényességével és megszűnésével összefüggő
határozatokra megfelelően alkalmazni kell.
118. §		
A szülői felügyelettel, kapcsolattartással és gyámsággal kapcsolatos eljárásokban az eljárt külföldi bíróság
joghatóságát akkor kell megalapozottnak tekinteni, ha
a)
az a gyermek szokásos tartózkodási helyén alapult, vagy
b)
a gyermek szüleinek házassági köteléke tárgyában eljárt bíróság hozta a határozatot, feltéve, hogy a házasságot
érintő eljárásra joghatósága a 101. § alapján megalapozott volt.
119. §		
A családjogi és a bejegyzett élettársi kapcsolatból származó tartással kapcsolatos eljárásokban az eljárt külföldi
bíróság joghatóságát akkor kell megalapozottnak tekinteni, ha az
a)
az alperes szokásos tartózkodási helyén alapult,
b)
a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helyén alapult, vagy
c)
személyi állapot, szülői felügyelet vagy gyámság tárgyában eljárt bíróság hozta a határozatot, feltéve, hogy
joghatósága a személyi állapotot érintő eljárásra a 101. §, illetve a 103. § alapján, szülői felügyeletet vagy
gyámságot érintő eljárásra a 106. § alapján megalapozott volt, és a tartási követelés járulékos jellegű volt.
120. § (1) A magyar állampolgár gyermek örökbefogadásával kapcsolatos eljárásban hozott határozat a 109. §-ban megállapított
feltételeken túl csak akkor ismerhető el, ha az örökbefogadást a magyar gyámhatóság jóváhagyta. Nincs szükség
a magyar gyámhatóság jóváhagyására annak a többes állampolgárságú gyermeknek az esetében, akinek egyik
állampolgársága magyar és a szokásos tartózkodási helye a határozat meghozatalakor a másik állampolgársága szerinti
államban volt, feltéve, hogy az örökbefogadást a másik állampolgársága szerinti állam bírósága már jóváhagyta.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a külföldi bíróságnak a bíróság államának joga szerint jogerős vagy azzal egyenértékű
joghatással bíró határozatát, ha az elismerést a magyar jog szerint nagykorúvá vált magyar állampolgárságú
örökbefogadott maga kéri, és a 109. § (4) bekezdésében meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn, akkor
is el kell ismerni, ha a magyar gyámhatóság az örökbefogadást nem hagyta jóvá vagy a külföldi bíróság joghatósága
e törvény szerint nem megalapozott.
121. §		
A 109. § (4) bekezdés c)–e) pontja helyett a 116. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben van helye
a)
a származással,
b)
az örökbefogadással,
c)
a szülői felügyelettel, kapcsolattartással és gyámsággal,
d)
a gondnoksággal és más védelmi intézkedésekkel,
e)
a holtnak nyilvánítással és a halál tényének megállapításával, és
f)
a névviseléssel
kapcsolatos határozatok elismerése megtagadásának.
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41. Eljárási rendelkezések
122. § (1) A külföldi határozat elismerése külön eljárást nem igényel. Az elismerhetőség kérdését jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában az a bíróság vizsgálja, amelynek eljárásában az felmerül.
(2) Az érdekelt külön eljárásban is kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a külföldi határozat belföldön
elismerhető. Az ilyen kérelem tárgyában a bíróság nemperes eljárásban határoz.
(3) Az eljárásra
a)
az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye (székhelye), ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti
törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), külföldi
választottbírósági határozat esetén törvényszék (Budapesten a Fővárosi Törvényszék),
b)
ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye (székhelye), ennek hiányában szokásos tartózkodási helye
szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), külföldi
választottbírósági határozat esetén törvényszék (Budapesten a Fővárosi Törvényszék), vagy
c)
ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye), szokásos tartózkodási helye, a Budai Központi
Kerületi Bíróság, külföldi választottbírósági határozat esetén a Fővárosi Törvényszék
rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.
(4) Az eljárásra – ideértve az igénybe vehető jogorvoslatokat is – a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a végrehajtási
tanúsítvány kiállítására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(5) A külföldi határozat érdemi felülvizsgálatának nincs helye. A határozat belföldi elismeréséhez megkívánt, a 109. §
(1) bekezdés a)–b) pontja, a 113. § (1) bekezdése, a 114. § (1) bekezdése és a 120. § (1) bekezdése szerinti feltételek
fennállását, továbbá a 109. § (4) bekezdés a) pontja szerinti megtagadási ok hiányát hivatalból kell vizsgálni, míg
a 109. § (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megtagadási okok hiányát ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.
(6) Ha a határozat elismerésére vonatkozó feltételek fennállnak, a bíróság az érdekelt kérelmére biztosítási intézkedést
rendel el a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint. A biztosítási intézkedés elrendelése a végrehajtási
tanúsítvány kiállításának nem akadálya.
123. §		
A bírósági végrehajtásról szóló törvénynek megfelelően végrehajthatóvá nyilvánított külföldi határozatot belföldön
az erre irányadó jogszabály rendelkezései szerint lehet végrehajtani.

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. Felhatalmazó rendelkezés
124. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására
vonatkozó viszonosság fennállását rendeletben állapítsa meg.

43. Hatályba léptető rendelkezés
125. §		
E törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.

44. Átmeneti rendelkezések
126. § (1) A 31–33. alcím rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.
(2) A 38–40. alcím rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése után hozott határozatokra kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a magyar állampolgár személyi állapotát és családjogi jogviszonyait érintő olyan külföldi
határozatot, amely a 109–111. § és a 116–121. § rendelkezéseinek megfelel, akkor is el kell ismerni, ha azt e törvény
hatálybalépése előtt hozták.
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45. Európai uniós követelményekre utaló rendelkezések
127. § (1) E törvény 44. § (4) bekezdése a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló, 2002. június 6-i 2002/47/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
a)
81. §-a a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai
között együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendeletnek,
b)
101. § (1) bekezdése és 106. §-a a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban
a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletnek,
c)
a 59. §-a a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló („Róma II.”), 2007. július 11-i
864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
d)
77. §-a a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok
kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
e)
30. §-a a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendeletnek,
f)
3. § c) pontja a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. Módosító rendelkezések
128. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 136. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül
ki:
(A közjegyző tanúsítványt állít ki)
„j) a külföldi eljárás céljára tett peren kívüli eskü vagy fogadalom tételéről.”
(2) A Kjtv. a következő 146/A. §-sal egészül ki:
„146/A. § (1) A közjegyző előtt külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli esküt vagy fogadalmat
(a továbbiakban e §-ban együtt: eskü) lehet tenni. Az esküvel a fél azt erősíti meg, hogy az eskü szövegét tartalmazó
okiratban (a továbbiakban: esküokmány) foglaltak a valóságnak vagy akaratának megfelelnek.
(2) A közjegyző az eskü tételét az esküokmány esküt tartalmazó részének esküt tevő általi felolvasását vagy
az esküokmányra vonatkozó eskü esküt tevő által történő szóbeli előadását követően az esküokmányra vezetett vagy
ahhoz fűzött záradékkal tanúsítja. A záradék készítésére a 139. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az eskü tételét a közjegyző úgy is tanúsíthatja, hogy az eskü szövegét szó szerint jegyzőkönyvbe foglalja.
A jegyzőkönyvet az esküt tevőnek alá kell írnia. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(4) Az eskü tételét tanúsító közjegyzői okiratban utalni kell arra, hogy az eskü tételére külföldi eljárásban történő
felhasználás céljából került sor.”
129. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 186. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A végrehajtási tanúsítvány tárgyában határozatot hozó bíróság biztosítási intézkedést rendelhet el, ha a 208. §
alapján végrehajtási tanúsítvány kiállításának lenne helye.”
130. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 10. § f ) pontjában a „Munka Törvénykönyve,
a munkavédelemről szóló törvény és a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyve és a munkavédelemről szóló törvény” szöveg lép.
131. §		
A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján
kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi CXVI. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Magyarország az Egyezményhez az alábbi fenntartásokat, illetőleg nyilatkozatokat teszi:
a) fenntartások az Egyezmény 33. Cikke alapján
– a 4. Cikk második bekezdéséhez:
Magyarország az Egyezmény 4. Cikke második bekezdésének alkalmazását kizárja.
– a 16. Cikkhez:
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Magyarország az Egyezmény 16. Cikkének alkalmazását kizárja.
– a 18. Cikkhez:
A diplomáciai vagy konzuli képviselő által az Egyezmény 15. Cikke, illetőleg a megbízott által az Egyezmény 17.
Cikke alapján történő bizonyításfelvételhez a magyar hatóságok nem nyújtanak támogatást kényszerítő eszközök
alkalmazása útján.
b) nyilatkozatok az Egyezményhez
– a 2. Cikkhez:
Magyarországon az Egyezmény 2. Cikke szerinti Központi Hatóság feladatait az igazságügyért felelős miniszter által
vezetett minisztérium látja el.
– a 8. Cikkhez:
A megkereső bíróság tagjai a magyar Központi Hatóság előzetes hozzájárulásával jelen lehetnek a megkeresett
bíróság által foganatosított bizonyításfelvételi cselekménynél.
– a 15. Cikkhez:
Az Egyezmény 15. Cikke alapján más Szerződő Állam diplomáciai vagy konzuli képviselője Magyarország területén
a magyar hatóságok előzetes hozzájárulása nélkül foganatosíthat bizonyítási cselekményt az általa képviselt Szerződő
Államban folyamatban lévő eljárás céljára, feltéve, hogy az olyan személyt érint, aki kizárólag a diplomáciai vagy
konzuli képviselő küldő Államának polgára. A bizonyítási cselekmény kényszer, illetőleg hátrányos jogkövetkezmény
alkalmazásával vagy kilátásba helyezésével nem járhat.
– a 17. Cikkhez:
Az Egyezmény 17. Cikkének második bekezdése szerinti engedélyt Magyarországon a Központi Hatóság jogosult
megadni.
– a 23. Cikkhez:
A magyar hatóságok nem teljesítenek olyan megkereséseket, amelyeket „pre-trial discovery of documents” néven
ismert eljárás tárgyában terjesztettek elő, kivéve, ha a jogsegélykérelem pontosan megjelöli azon okiratot, amelyet
birtokosának rendelkezésre kell bocsátania, és ez az okirat az eljárás céljával közvetlen kapcsolatban áll.”
132. §		
A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről
szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XXXVI. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Magyarország az Egyezményhez az alábbi nyilatkozatokat, illetőleg fenntartásokat teszi:
– a 2. cikkhez:
Magyarországon az Egyezmény 2. cikke szerinti Központi Hatóság feladatait az igazságügyért felelős miniszter által
vezetett minisztérium látja el.
– az 5. cikk harmadik bekezdéséhez:
Az Egyezmény 5. cikkének első bekezdésében meghatározott kézbesítési módok alkalmazására Magyarországon csak
akkor kerülhet sor, ha a kézbesítendő iratot ellátták hiteles vagy a megkereső állam joga által bírósági eljárás céljára
alkalmasnak tekintett magyar nyelvű fordítással.
– a 6. cikkhez:
Az Egyezmény 6. cikkében meghatározott tanúsítványt Magyarországon a Központi Hatóság állítja ki.
– a 8. cikkhez:
Magyarország ellenzi azt, hogy a külföldi államok diplomáciai vagy konzuli képviselői közvetlenül kézbesítsenek
iratokat Magyarország területén, kivéve, ha a címzett a diplomáciai vagy konzuli képviselő küldő államának
állampolgára.
– a 9. cikkhez:
Az Egyezmény 9. cikke értelmében konzuli úton továbbított kézbesítendő iratokat Magyarországon a Központi
Hatóság fogadja.
– a 10. cikkhez:
Magyarország az Egyezmény 10. cikkében meghatározott kézbesítési módok alkalmazását ellenzi a területén.
– a 15. cikkhez:
Magyarország kinyilvánítja, hogy a magyar bíróságok eldönthetik a jogvitát, amennyiben az Egyezmény 15. cikkének
második bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel teljesült.
– a 16. cikkhez:
Magyarország kinyilvánítja, hogy az Egyezmény 16. cikkében meghatározott igazolási kérelem előterjesztésének
nincs helye, amennyiben azt a határozat keltétől számított egy éven túl nyújtják be.”
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133. §		
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény 5. számú melléklete 2. pont a) alpontjában a „nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű
rendelet (a továbbiakban: Nmtvr.) vagy az Nmtvr. 2. §-ában említett nemzetközi szerződés” szövegrész helyébe
a „nemzetközi magánjogi szabályok” szöveg lép.

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések
134. §		
Hatályát veszti
a)
a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet, valamint
b)
a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi CXVI. törvény 4. §-a.
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