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A Kormány 128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelete
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli
kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”, valamint a Biztonsági
Üzem Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” és a Marosdömper Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” mint a SZEVIÉP
Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 100 százalékos tulajdonában álló
leányvállalatok (a továbbiakban együtt: SZEVIÉP Zrt.) fizetésképtelensége miatt kárt szenvedett természetes, valamint
jogi személyeket megillető ellenszolgáltatás rendkívüli és méltányosságon alapuló, mielőbbi megtérítése érdekében
a magyar állam rendkívüli állami kárrendezést (a továbbiakban: állami kárrendezés) nyújt az e rendeletben foglaltak
szerint.”
2. §

(1) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állami kárrendezés keretében támogatásra jogosult az a természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban
együtt: károsult), aki vagy amely
a) a SZEVIÉP Zrt.-vel a felszámolási eljárás megindulását megelőzően kötelmi jogviszonyban állt, és
b) az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően e rendelet
hatálybalépése napján a SZEVIÉP Zrt.-vel szemben
ba) a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett követelése van,
bb) olyan elismert követelése áll fenn, amelynek behajthatatlanságáról a felszámoló e rendelet hatálybalépését
megelőzően igazolást adott ki,
bc) a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye van, vagy
bd) olyan követelése áll fenn, amelynek érvényesítése iránt polgári eljárás van folyamatban
(a továbbiakban együtt: követelés).”
(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kárrendezésre jogosult az a természetes személy vagy jogi személy is, aki vagy amely
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás megindulását megelőzően a károsulttal kötelmi jogviszonyban
állt, és
b) a károsult SZEVIÉP Zrt.-vel szembeni követeléséhez engedményezés útján jutott, valamint
c) a követelést az (1) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével
e rendelet hatálybalépése előtt megkísérelte érvényesíteni.”
(3) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés
a következő d) ponttal egészül ki:
(Nem jogosult állami kárrendezés keretében támogatásra)
„b) a hitelintézet,
c) a pénzforgalmi szolgáltató és
d) a SZEVIÉP Zrt. – felszámolás kezdő időpontjában –
da) vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, a Polgári Törvénykönyv szerinti legalább többségi befolyással
rendelkező részvényese,
db) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalója, valamint
dc) a da) és db) alpontban felsorolt személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.”

3. §		
A Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a támogatásra jogosult
a) természetes személy elhunyt, annak örökösét,
b) jogi személy megszűnt, annak jogutódját
illeti meg a támogatásra jogosult jogállása.”

772

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

8. szám

4. §		
A Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2018.
(VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépése előtt
megtett igénybejelentésekre is alkalmazni kell.”
5. §		
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-ig” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. §-a és a 7. § (2) bekezdés h) pontja.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.), hatálya alá
tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi
CCXXXV. törvény 88. § c) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
290. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Az R1. 8. § (1a) bekezdésében az „a 3. számú melléklet szerinti igazolvány” szövegrész helyébe az „a 3. számú melléklet
szerinti adattartalmú igazolvány” szöveg lép.

2. A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás
közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények,
az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének
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eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon,
pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül megküldi az ügyfélnek.”
(2) Az R2. 2. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból
15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi
válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének
határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.
(5b) Az (5) és az (5a) bekezdés alkalmazásában munkanap alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
törvényben meghatározott munkanap értendő.”
4. §		
Az R2. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Ez a rendelet a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU
irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerinti munkavállaló általi elfogadása az (5) bekezdésben
az átvezetésre rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő időpontban történik, a pénzforgalmi szolgáltató
a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás összegének (5) bekezdés szerinti átvezetését az elfogadást követő 15 napon belül
teljesíti.”
6. §		
Az R3. 21. §
a)
(1) bekezdésében az „az e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe
a „2019. január 5-ig” szöveg,
b)
(2) bekezdésében a „60 napon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
c)
(4) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
d)
(5) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2019. január 5-ig” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. §		
E rendelet 2. alcíme a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU
irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványának tartalmi követelményei
A könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa az alábbi adatokat tartalmazza:
1.
Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”;
2.
Igazolvány megnevezése: „Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa”;
3.
Regisztrálási szám;
4.
Személyi azonosító adatok:
4.1.
Név,
4.2.
Születési hely, idő,
4.3.
Anyja születési neve;
5.
Igazolványszám;
6.
Regisztrálási szakterület megnevezése;
7.
Fénykép;
8.
„A pénzügyminiszter ................................-t a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából ..................... számon
nyilvántartásba vette, aki így könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.”
9.
Igazolvány érvényességi ideje;
10.
Az igazolvány kiállításának dátuma;
11.
Kibocsátó aláírása, bélyegző lenyomata.”

2018. évi XXXVIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények
módosításáról*
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosítása
1. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 2. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Személyes adatoknak az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet) hatálya alá tartozó kezelésére az általános adatvédelmi rendeletet a III-V. és a VI/A. Fejezetben,
valamint a 3. § 3., 4., 6., 11., 12., 13., 16., 17., 21., 23–24. pontjában, a 4. § (5) bekezdésében, az 5. § (3)–(5), (7) és
(8) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 23. §-ban, a 25. §-ban, a 25/G. § (3), (4) és (6) bekezdésében, a 25/H. §
(2) bekezdésében, a 25/M. § (2) bekezdésében, a 25/N. §-ban, az 51/A. § (1) bekezdésében, az 52–54. §-ban, az 55. §
(1) és (2) bekezdésében, az 56–60. §-ban, a 60/A. § (1)–(3) és (6) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és (6)–(10) bekezdésében, a 62–71. §-ban, a 72. §-ban,
a 75. § (1)–(5) bekezdésében és az 1. mellékletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(3) Személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelésére e törvényt kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

8. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

775

(4) Személyes adatoknak a (2) és (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kezelésére
a) az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében, II–VI., és VIII–IX. fejezetében, valamint
b) az e törvény III–V. és VI/A. Fejezetében, továbbá a 3. § 3., 4., 6., 11., 12., 13., 16., 17., 21., 23–24. pontjában, a 4. §
(5) bekezdésében, az 5. § (3)–(5), (7) és (8) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 23. §-ban, a 25. §-ban,
a 25/G. § (3), (4) és (6) bekezdésében, a 25/H. § (2) bekezdésében, a 25/M. § (2) bekezdésében, a 25/N. §-ban,
az 51/A. § (1) bekezdésében, az 52–54. §-ban, az 55. § (1) és (2) bekezdésében, az 56–60. §-ban, a 60/A. § (1)–(3) és
(6) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és
(6)–(10) bekezdésében, a 62–71. §-ban, a 72. §-ban, a 75. § (1)–(5) bekezdésében és az 1. mellékletben
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) Személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó kezelésére e törvény a (2) bekezdésben
meghatározott rendelkezéseit, valamint más, törvényben meghatározott, a személyes adatok védelmére és
a személyes adatok kezelésének feltételeire vonatkozó előírásokat – ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusa másként nem rendelkezik – akkor kell alkalmazni, ha
a) az adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 16. pontjában meghatározott tevékenységi központja
vagy az Európai Unión belüli egyetlen tevékenységi helye Magyarországon van, vagy
b) ha az adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 16. pontjában meghatározott tevékenységi központja
vagy az Európai Unión belüli egyetlen tevékenységi helye nem Magyarországon van, de az adatkezelő vagy az általa,
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési művelet
ba) áruknak vagy szolgáltatásoknak a Magyarországon tartózkodó érintettek számára történő nyújtásához
kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért, vagy
bb) az érintett Magyarország területén belül tanúsított viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódik.
(6) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló
adatkezeléseire.
(7) A közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan törvény az adatszolgáltatás módjára és feltételeire,
az azért fizetendő ellenértékre, valamint a jogorvoslatra vonatkozóan e törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.”
2. §

(1) Az Infotv. 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 1a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;”
(2) Az Infotv. 3. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazása során:]
„2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra,
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,”
(3) Az Infotv. 3. §-a a következő 3a–3c. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„3a. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan
személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz,
és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
3b. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi
azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat,
ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;”
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(4) Az Infotv. 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazása során:]
„7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi,
hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;”
(5) Az Infotv. 3. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„9a. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen
határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik
adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;”
(6) Az Infotv. 3. §-a a következő 10a–10c. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„10a. bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy
a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre,
a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és
felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá
a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló
tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen
tevékenység keretei között és céljából – ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári,
tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is – (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél)
végzett adatkezelése;
10b. nemzetbiztonsági célú adatkezelés: a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladatés hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban
meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá tartozó
adatkezelése;
10c. honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény és a Magyarország területén szolgálati
céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;”
(7) Az Infotv. 3. §-a a következő 11a. és 11b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„11a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet
keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik
országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
történő továbbítása;
11b. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá
olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás
alapján jött létre;”
(8) Az Infotv. 3. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazása során]
„15. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése
útján;”
(9) Az Infotv. 3. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazása során]
„17. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett
adatkezelési műveletek összessége;”
(10) Az Infotv. 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 27–29. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során]
„26. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását
vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
27. profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes
jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes
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preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához
kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
28. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
29. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további
információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik,
valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható
természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;”
3. §		
Az Infotv. 4. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„4. A személyes adatok kezelésének alapelvei”
4. §		
Az Infotv. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító –
intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.”
5. §		
Az Infotv. 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5. Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy
bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához
feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.
(2) Különleges adat
a) az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározottak szerint, vagy
b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és
azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság,
a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) esetén a kezelendő
adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint
az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve
önkormányzati rendelet határozza meg.
(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és
üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi
személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre, valamint a közigazgatási peres
és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.
(5) Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat
rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől
legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen
felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését
követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése
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során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő
feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.
(7) Bűnügyi személyes adatok kezelése esetén – ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik – a különleges adatok kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(8) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot nyilvánosságra hozhat, ha az a történelmi
eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.
6. § Kizárólag automatizált adatkezelésen – így különösen profilalkotáson – alapuló, az érintett személyére vagy jogos
érdekeire hátrányos vagy az érintettet jelentős mértékben érintő jogkövetkezményekkel járó döntés meghozatalára
kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa kifejezetten lehetővé teszi és
a) az nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,
b) az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az
ba) érintettet – kérelmére – tájékoztatja a döntéshozatali mechanizmus során alkalmazott módszerről és
szempontokról,
bb) érintett kérelmére a döntés eredményét emberi közreműködés alkalmazásával felülvizsgálja, valamint
c) arra – törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában – nem különleges
adatok felhasználásával kerül sor.
7. § (1) Bűnüldözési célú adatkezelés esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó – ha az aránytalan nehézséggel vagy költséggel nem jár – az általa kezelt személyes adatokat annak
alapján rendszerezi, hogy azok azon érintettek személyes adatai
a) akik tekintetében alapos okkal feltételezhető, hogy bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el vagy
bűncselekményt készülnek elkövetni,
b) akik büntetőjogi vagy szabálysértési felelősségét jogerősen megállapították,
c) akik bűncselekmény vagy szabálysértés sértettjei voltak, vagy akikről megalapozottan feltételezhető, hogy
bűncselekmény vagy szabálysértés sértettjei lehetnek, vagy
d) akik az a)–c) pontban meghatározottakon túl bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel, vagy azok elkövetőivel
kapcsolatba hozhatóak, így különösen, akik a büntetőeljárás során tanúként meghallgathatóak, a bűncselekményről
vagy a szabálysértésről információval szolgálhatnak, vagy az a) és b) pontban meghatározott érintettekkel
kapcsolatban állnak vagy velük összefüggésbe hozhatóak.
(2) Bűnüldözési célú adatkezelés esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó – ha az aránytalan nehézséggel vagy költséggel nem jár – egyértelműen megkülönbözteti az érintettel
kapcsolatba hozható tényeket és az érintettel kapcsolatba hozható szubjektív értékeléseket.”
6. §		
Az Infotv. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6. Az adattovábbítás feltételei
8. § (1) Az adattovábbítást megelőzően az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálat eredményeként az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak
vagy már nem naprakészek, azokat kizárólag abban az esetben továbbíthatja, ha
a) az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és
b) az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával, teljességével és naprakészségével
összefüggésben rendelkezésére álló információkról.
(3) Ha az adattovábbítást követően jut az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó tudomására, hogy az adattovábbítás törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott feltételei nem teljesültek, arról a címzettet haladéktalanul értesíti.
9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő vagy
adatfeldolgozó az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
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d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb feltételeit
[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: adatkezelési feltételek], a személyes adatokat átvevő adatkezelő és adatfeldolgozó
(a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési feltételeknek megfelelő terjedelemben és módon
kezeli, az érintett jogait az adatkezelési feltételeknek megfelelően biztosítja.
(2) Az adatátvevő az adatkezelési feltételekre tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett
jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes jóváhagyását adta.
(3) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó adatkezelési feltételek alkalmazásának kötelezettségével kezel személyes adatot, annak
továbbításával egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatkezelési feltételekről és az azok alkalmazására vonatkozó
jogi kötelezettségről.
(4) Ha a (2) bekezdésben, továbbá a 10. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott előzetes jóváhagyás
megadására az e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő jogosult, ezen előzetes jóváhagyást az adatkezelő akkor
jogosult megadni, ha az az adattovábbítás körülményeit – ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját –
figyelembe véve nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi
rendelkezésbe, így különösen, ha az adattovábbítás – ideértve a közvetett adattovábbítást is – címzettje tekintetében
a személyes adatok megfelelő szintű védelme a 10. § (4) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak alapján vélelmezhető.
(5) Az adattovábbító adatkezelőt – kérelmére – az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.
10. § (1) Személyes adatot az e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban,
továbbá nemzetközi szervezet keretein belül adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
– a közvetett adattovábbítást is ideértve – akkor továbbíthat (a továbbiakban együtt: nemzetközi adattovábbítás), ha
a) a nemzetközi adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) a nemzetközi adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, valamint
ba) annak során az adatkezelésnek az 5. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és
bb) a harmadik országban, illetve a nemzetközi szervezet keretein belül adatkezelést folytató adatkezelő vagy
adatfeldolgozó tekintetében a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, vagy
c) a nemzetközi adattovábbítás a 11. §-ban meghatározott kivételes esetekben szükséges.
(2) Bűnüldözési célú adatkezelés esetén nemzetközi adattovábbításra az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
teljesülése esetén is csak akkor kerülhet sor, ha
a) az bűnüldözési célból szükséges,
b) annak címzettje
ba) bűnüldözési adatkezelést folytató szerv, vagy
bb) nem bűnüldözési adatkezelést folytató szerv és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és
c) nemzetközi adattovábbítással érintett személyes adatnak valamely EGT-állam adatkezelőjétől történő átvétele
esetén,
ca) a nemzetközi adattovábbítást ezen személyes adatok tekintetében az EGT-állam adatkezelője vagy képviseletében
eljáró más szerv vagy személy előzetesen jóváhagyta, vagy
cb) – a közvetett adattovábbítás kivételével – a nemzetközi adattovábbítás Magyarország vagy valamely más
EGT-állam alapvető érdekeit vagy ezen államok vagy harmadik ország közbiztonságát fenyegető súlyos és közvetlen
veszély megelőzése érdekében szükséges és a ca) alpont szerinti előzetes jóváhagyás beszerzése ezen érdekek
sérelme nélkül a nemzetközi adattovábbítást megelőzően nem lehetséges.
(3) Az adatkezelő a (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott nemzetközi adattovábbítást követően arról
haladéktalanul tájékoztatja a (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti előzetes jóváhagyásra jogosult szervet vagy
személyt.
(4) A személyes adatok megfelelő szintű védelmét – az ellenkező bizonyításáig – biztosítottnak kell tekinteni, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
b) az a) pont szerinti jogi aktus hiányában vagy alkalmazásának felfüggesztése esetén az érintetteknek a 14. §-ban,
a 22. §-ban és a 23. §-ban foglalt jogai érvényesítésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi
szerződés alkalmazandó Magyarország és azon harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet között, amelynek
joghatósága kiterjed a nemzetközi adattovábbítás címzettjére, vagy
c) az a)–b) pontban meghatározott jogi aktus hiányában vagy alkalmazásának felfüggesztése esetén a nemzetközi
adattovábbítást megelőzően az adatkezelő a személyes adatok továbbításának valamennyi körülményét megvizsgálta
és megállapította, hogy a személyes adatok megfelelő szintű védelme tekintetében megfelelő garanciák állnak fenn.
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11. § (1) Ha a személyes adatok megfelelő szintű védelme a 10. § (4) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak alapján
nem vélelmezhető, nemzetközi adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában kizárólag abban
az esetben lehetséges, ha az
a) az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges,
b) valamely EGT-állam vagy harmadik ország közbiztonságát közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárítása
érdekében szükséges,
c) egyedi ügyben, eseti jelleggel az adatkezelő által végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes
lefolytatása érdekében szükséges, és az nem jár az érintett alapvető jogainak aránytalan korlátozásával, vagy
d) egyedi ügyben, eseti jelleggel az érintett vagy más jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
érdekében szükséges, és az nem jár az érintett alapvető jogainak aránytalan korlátozásával.
(2) Bűnüldözési célú adatkezelés esetén, ha a nemzetközi adattovábbítás címzettje bűnüldözési adatkezelést
folytató szerv és a személyes adatok megfelelő szintű védelme a 10. § (4) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak alapján
nem vélelmezhető, nemzetközi adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában kizárólag abban
az esetben lehetséges, ha az
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott valamely célból szükséges,
b) az érintett jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
c) valamely bűnüldözési célból egyedi ügyben, eseti jelleggel szükséges, és az nem jár az érintett alapvető jogainak
aránytalan korlátozásával, vagy
d) valamely bűnüldözési célhoz kapcsolódó jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére, illetve védelmére irányuló
egyedi ügyben, eseti jelleggel szükséges, és az nem jár az érintett alapvető jogainak aránytalan korlátozásával.
(3) Bűnüldözési célú adatkezelés esetén, ha a nemzetközi adattovábbítás címzettje nem bűnüldözési adatkezelést
folytató szerv, nemzetközi adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában kizárólag egyedi ügyben,
eseti jelleggel, abban az esetben lehetséges, ha
a) az a nemzetközi adattovábbítást végző adatkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó bűnüldözési célból feltétlenül
szükséges,
b) az nem jár az érintett alapvető jogainak aránytalan korlátozásával,
c) bűnüldözési adatkezelést folytató szerv részére történő nemzetközi adattovábbítás útján a nemzetközi
adattovábbítás célja hatékonyan nem érhető el,
d) a nemzetközi adattovábbítást végző adatkezelő a nemzetközi adattovábbítás tekintetében joghatósággal
rendelkező harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezet keretében bűnüldözési adatkezelést folytató szervet
a nemzetközi adattovábbításról haladéktalanul tájékoztatja, kivéve, ha ezen tájékoztatás esetén a nemzetközi
adattovábbítás célja hatékonyan nem érhető el, és
e) a nemzetközi adattovábbítást végző adatkezelő tájékoztatja a címzettet a továbbított adatok kezelésének
lehetséges céljáról.
12. § (1) Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a nemzetközi adattovábbítást
a) a 10. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt vélelemre alapítja, vagy
b) bűnüldözési célú adatkezelés esetén nem bűnüldözési adatkezelést folytató szerv címzett részére végzi,
az adatkezelő az azonos célból, azonos címzett részére, első alkalommal történő nemzetközi adattovábbítást követően
haladéktalanul tájékoztatja a Hatóságot a nemzetközi adattovábbítás céljáról, a továbbított adatok címzettjéről és
köréről, valamint – az a) pontban meghatározott esetben – a nemzetközi adattovábbítás rendszerességéről.
(2) Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a nemzetközi adattovábbítást
a) a 10. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt vélelemre alapítja, vagy
b) bűnüldözési célú adatkezelés esetén
ba) bűnüldözési adatkezelést folytató szerv részére a 11. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint végzi, vagy
bb) nem bűnüldözési adatkezelést folytató szerv címzett részére végzi,
az adatkezelő a nemzetközi adattovábbítás körülményeit, így különösen az (1) bekezdésben meghatározott adatokat,
továbbá a nemzetközi adattovábbítás időpontját, a továbbított személyes adatokat, valamint – az a) pontban
meghatározott esetben – az adatkezelő által vizsgált és megfelelően azonosított garanciák megnevezését
dokumentálja, e dokumentációt a 25/F. § (4) bekezdésében meghatározott ideig megőrzi és azt a Hatóság kérésére
rendelkezésére bocsátja.
13. § (1) Az EGT-államba, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címének 4. és 5. fejezete
szerint létrehozott ügynökségek, hivatalok és szervek részére irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha
Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
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(2) Nemzetközi adattovábbítás az általános adatvédelmi rendelet 96. cikkében, valamint a 2016/680 (EU) irányelv
61. cikkében meghatározott nemzetközi szerződések alapján az azokban meghatározott célokból, feltételekkel
és adatkörben – azok módosításáig, megszüntetéséig, megszűnéséig vagy alkalmazásuk felfüggesztéséig –
az e törvényben meghatározott feltételek hiányában is végezhető.”
7. §		
Az Infotv. a 7. alcímet megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
AZ ÉRINTETT JOGAI”
8. §		
Az Infotv. 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„7. Az érintettet megillető jogosultságok
14. § Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
(a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére
bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse,
illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő
korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje
(a továbbiakban: törléshez való jog).”
9. §		
Az Infotv. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása
15. § (1) Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési
intézkedéseket tesz, így különösen
a) az érintett részére az e törvényben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen
hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy
ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
(2) Az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban az e törvényben meghatározott
feladatait – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – ingyenesen látja el.
(3) Ha az érintett
a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a 14. § b)–e) pontjaiban meghatározott jogai érvényesítése iránt
ismételten kérelmet nyújt be, és
b) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,
az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével
összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.
(4) Ha megalapozottan feltehető, hogy a 14. § b)–e) pontjában meghatározott jogok érvényesítése iránt
kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
16. § (1) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy
legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja
a) az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését
és elérhetőségeit,
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
c) a tervezett adatkezelés célját és
d) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő
az érintett számára tájékoztatást nyújt
a) az adatkezelés jogalapjáról,
b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve
a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő
késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése
elengedhetetlenül szükséges
a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és
eredményes lefolytatásának,
b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és
a nemzetbiztonság vagy
f ) harmadik személyek alapvető jogai védelmének
biztosításához.
17. § (1) A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról,
hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
kezeli-e.
(2) Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
kezeli, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa
és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele
a) a kezelt személyes adatok forrását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) a kezelt személyes adatok körét,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli
címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
f ) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének
körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.
(3) Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja
vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a 16. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában
meghatározott valamely érdek biztosításához.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul
tájékoztatja az érintettet
a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek
az érintett rendelkezésére bocsátása a 16. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését
nem veszélyezteti, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról,
hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
18. § (1) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak,
azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés
céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett
által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).
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(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja
a rendelkezésére, vagy
b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
(3) Ha az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes
adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.
19. § (1) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a (2) bekezdésben
meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,
a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága,
helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának
időtartamára,
b) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata
vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése
sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más
közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások
– így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy
eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében
foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben
meghatározott időpontig.
(2) Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve
az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet
kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
20. § A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
aa) a 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama
eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve,
ha az adatok kezelése az 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
21. § (1) Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő
elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen
arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt
személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság
közreműködésével is gyakorolhatja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal
arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése
elengedhetetlenül szükséges a 16. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.
(3) Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt
személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről
és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését
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megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását
a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.
22. § Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a VI. Fejezetben meghatározottak szerint
a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha
az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére
irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak
kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírásokat.
23. § (1) Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel
összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével
kezeli.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott előírásoknak – így különösen a 2. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó adatkezelések
esetén a 4. § (1)–(4a) bekezdésben meghatározott alapvető követelményeknek – megfelel, az adatkezelő, illetve
az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
(3) A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót
a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására
kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.
(6) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő
– nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó
közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.
24. § (1) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat
megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat
megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől,
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
(3) Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat
terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.
(5) Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők
és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott
a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.
(6) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy
a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.”
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10. §		
Az Infotv. 9. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„9. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően
25. § (1) Az érintett halálát követő öt éven belül a 14. § b)–e) pontjában, illetve – az általános adatvédelmi rendelet hatálya
alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – az általános adatvédelmi rendelet 15–18. és 21. cikkében meghatározott,
az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több
nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
(2) Ha az érintett nem tett az (1) bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója annak hiányában is jogosult a 14. § c) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó
adatkezelési műveletek esetén az általános adatvédelmi rendelet 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés
már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a 14. § d) és
e) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános
adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni
az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó
jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
(3) Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen
az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az e törvény által az érintett
részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
(4) Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti
anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a (2) bekezdés szerinti
esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
(5) Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját az (1),
illetve (2) bekezdés alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az (1) bekezdésben meghatározott
nyilatkozatában megtiltotta.”
11. §		
Az Infotv. a 10. alcímet megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„II/B. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI”
12. §		
Az Infotv. 10. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„10. Az adatkezelő általános feladatai
25/A. § (1) Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez,
így különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető
kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, ideértve indokolt esetben az álnevesítés
alkalmazását. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén megfelelően
módosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy azok
a) a tudomány és technológia mindenkori állásának és az intézkedések megvalósítása költségeinek figyelembevételével
észszerűen elérhető módon a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelmények, így különösen az adatkezelés
alapelvei és az érintettek jogai hatékony érvényesülését szolgálják, valamint
b) alkalmasak és megfelelőek legyenek annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint
ba) kizárólag olyan és annyi személyes adat kezelésére kerüljön sor, olyan mértékben és időtartamban, amely
az adatkezelés célja szempontjából szükséges, és
bb) az adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintett erre irányuló kifejezett akarata hiányában ne válhassanak
nyilvánosan hozzáférhetővé.
(3) Ha az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések
részeként az adatkezelő belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alkot meg és alkalmaz.
(4) Aki az adatkezelő tevékenységi körében kezelt személyes adatokhoz adatfeldolgozóként vagy az adatkezelő
irányítása alatt más módon jogszerűen hozzáférhet – ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik – a hozzáféréssel érintett személyes adatokkal kizárólag az adatkezelő
utasításában meghatározott műveletek végzésére jogosult.
(5) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa végzett adatkezelési műveletek jogszerűségével kapcsolatos eljárások
lefolytatására jogosult szervek és személyek tevékenységét köteles elősegíteni, részükre az eljárásuk lefolytatásához
szükséges tájékoztatást köteles megadni.
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25/B. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa a közös adatkezelők által
végzett adatkezeléssel összefüggő kötelezettségek teljesítésével, így különösen az érintett jogainak érvényesítésével,
valamint ezen kötelezettségek teljesítésének elmulasztásával kapcsolatos felelősségük megoszlását nem, vagy nem
teljeskörűen határozza meg, azt – a rájuk irányadó jogi kötelezettségek által nem szabályozott mértékben – a közös
adatkezelők a közöttük írásban létrejött és nyilvánosságra hozott megállapodásban határozzák meg.
(2) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt nem határozza meg, az (1) bekezdés
szerinti megállapodásban ki kell jelölni azt a kapcsolattartásra köteles közös adatkezelőt, akihez az érintett
az e törvényben meghatározott jogainak érvényesítése érdekében fordulni jogosult. Kapcsolattartó közös adatkezelő
meghatározása vagy kijelölése hiányában az érintett az e törvény szerinti jogait bármely, közös adatkezelők által
végzett adatkezelési művelet vonatkozásában bármelyik közös adatkezelővel szemben gyakorolhatja.”
13. §		
Az Infotv. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„11. Az adatfeldolgozó
25/C. § (1) Adatfeldolgozóként kizárólag olyan személy vagy szervezet járhat el, aki vagy amely megfelelő garanciákat
nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési
intézkedések végrehajtására. Ezen garanciákat az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatfeldolgozó igazolja
az adatkezelő számára.
(2) Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kizárólag abban az esetben vehet igénybe, ha azt jogszabály nem zárja
ki, továbbá ha az adatkezelő további adatfeldolgozó igénybevételéhez előzetesen közokiratban vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratban eseti vagy általános felhatalmazást adott.
(3) Ha az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozót az adatkezelő általános felhatalmazása alapján veszi igénybe,
az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további
adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő
ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó
igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult.
25/D. § (1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti jogviszony részletes tartalmát az e törvényben, valamint
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között jogszabály vagy az adatkezelő és
az adatfeldolgozó között írásban létrehozott szerződés – ideértve az elektronikus úton létrehozott szerződést is –
határozza meg. Az adatkezelő által az adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabálynak vagy szerződésnek tartalmaznia kell az adatkezelés tárgyát,
időtartamát, jellegét és célját, az érintett személyes adatok típusát, az érintettek körét, valamint az adatfeldolgozó
és az adatkezelő e törvényben, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusában nem szabályozott jogait és
kötelezettségeit.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályban vagy szerződésben rendelkezni kell különösen az adatfeldolgozó
azon kötelezettségéről, hogy
a) tevékenysége során kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el,
b) tevékenysége során biztosítja azt, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek
– ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk
megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,
c) tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének
elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében,
d) az adatkezelő választása szerint az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését követően – ha törvény
másként nem rendelkezik – vagy haladéktalanul törli a tevékenysége során megismert személyes adatokat, vagy
továbbítja azokat az adatkezelőnek és azt követően törli a meglévő másolatokat,
e) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére
vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges, és
f ) további adatfeldolgozót csak az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.
(4) Ha egy adatfeldolgozó e törvény rendelkezéseitől eltérve maga határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit,
akkor azt az érintett adatkezelés tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni.”
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14. §		
Az Infotv. 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„12. Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartás és az elektronikus napló
25/E. § (1) Az adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi
incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban
együtt: adatkezelői nyilvántartás). Az adatkezelői nyilvántartásban az adatkezelő rögzíti
a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és
elérhetőségeit,
b) az adatkezelés célját vagy céljait,
c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve
a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
f ) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
i) az e törvény szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
j) az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok
hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és
ténybeli indokait.
(2) Az adatfeldolgozó az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban
az adatfeldolgozó rögzíti:
a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének
nevét és elérhetőségeit;
b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét,
valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
d) az e törvény szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.
(3) Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartást írásban vagy elektronikus úton rögzített formában kell vezetni
és azt – kérésére – a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
(4) Az adatkezelői nyilvántartás vezetésére irányuló kötelezettséget a nemzetbiztonsági célú adatkezelést végző
szervek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartási és dokumentációs
kötelezettségek – a 23. § (2) bekezdésében és a 25/A. § (5) bekezdésében meghatározott előírások teljesítésére
alkalmas módon történő – elvégzése útján is teljesíthetik.
25/F. § (1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége
céljából az adatkezelő és az adatfeldolgozó automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: elektronikus
napló) rögzíti
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.
(2) Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.
(3) Az elektronikus naplóhoz a Hatóság, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott célból jogszabályban
meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre irányuló kérelmére – az adatkezelő és
az adatfeldolgozó hozzáférést biztosít, abból részükre adatot továbbít.
(4) Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat
a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.
(5) Az elektronikus napló vezetésére irányuló kötelezettséget a nemzetbiztonsági célú adatkezelést végző szervek
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartási és dokumentációs kötelezettségek
– a 23. § (2) bekezdésében és a 25/A. § (5) bekezdésében meghatározott előírások teljesítésére alkalmas módon
történő – elvégzése útján is teljesíthetik.”
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15. §		
Az Infotv. 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„13. Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció
25/G. § (1) Az adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdését megelőzően felméri, hogy a tervezett adatkezelés annak
körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára
tekintettel várhatóan milyen hatásokat fog gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján elvégzett kockázatbecslés alapján a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően
az érintetteket megillető, valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásolja (a továbbiakban: magas
kockázatú adatkezelés), az adatkezelő – a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az adatkezelés
megkezdését megelőzően írásban elemzést készít arról, hogy a tervezett adatkezelés az érintetteket megillető alapvető
jogok érvényesülésére milyen várható hatásokat fog gyakorolni (a továbbiakban: adatvédelmi hatásvizsgálat).
(3) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típust magas kockázatú adatkezelésnek minősít és
e megállapítását közzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés e megállapítással érintett adatkezelés-típus során
alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett
adatkezelés tekintetében annak magas kockázatát vélelmezni kell.
(4) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típus tekintetében azt állapítja meg, hogy az nem minősül
magas kockázatú adatkezelésnek és e megállapítását közzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés kizárólag
e megállapítással érintett adatkezelés-típus során alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy
műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett adatkezelés tekintetében azt kell vélelmezni, hogy az nem minősül
magas kockázatú adatkezelésnek.
(5) Az adatvédelmi hatásvizsgálat tartalmazza legalább a tervezett adatkezelési műveletek általános leírását,
az érintettek alapvető jogainak érvényesülését fenyegető, az adatkezelő által azonosított kockázatok leírását és
jellegét, az e kockázatok kezelése céljából tervezett, valamint a személyes adatokhoz fűződő jog érvényesülésének
biztosítására irányuló, az adatkezelő által alkalmazott intézkedéseket.
(6) Kötelező adatkezelés esetén – ideértve különösen a 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokból folytatott
kötelező adatkezeléseket – az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezelést
előíró jogszabály előkészítője folytatja le.
25/H. § (1) Ha a tervezett adatkezelés
a) vonatkozásában lefolytatott adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett
adatkezelés – az adatkezelő által az adatkezeléssel járó kockázatok mérsékléséhez szükséges intézkedések
megtételének hiányában – magas kockázatú lenne, vagy
b) magas kockázatát a 25/G. § (3) bekezdése szerint vélelmezni kell,
az adatkezelő vagy tevékenysége keretei között az adatfeldolgozó – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
az adatkezelés megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményez a Hatósággal (a továbbiakban: előzetes
konzultáció).
(2) Kötelező adatkezelés esetén – ideértve különösen a 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokból folytatott
kötelező adatkezeléseket – az előzetes konzultációt az adatkezelést előíró jogszabály előkészítője a jogszabályelőkészítési eljárás keretei között kezdeményezi és folytatja le.
(3) Az adatkezelő vagy tevékenysége keretei között az adatfeldolgozó az előzetes konzultáció kezdeményezésével
egyidejűleg a Hatóság rendelkezésére bocsátja az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményét, továbbá felvilágosítást
nyújt a Hatóság részére minden olyan körülményről, amelynek tisztázását a Hatóság az előzetes konzultáció
eredményes lefolytatása érdekében szükségesnek tartja.
(4) Ha a Hatóság az előzetes konzultáció során arra a megállapításra jut, hogy a tervezett adatkezelés vonatkozásában
az arra irányadó jogszabályban meghatározott előírások nem érvényesülnek maradéktalanul – különösen, ha
álláspontja szerint az adatkezelő az adatkezeléssel járó kockázatokat nem megfelelően azonosította vagy nem
megfelelően mérsékelte –, a feladat- és hatáskörébe tartozó bármely egyéb intézkedés megtétele mellett vagy
helyett a feltárt hiányosságok megszüntetésére alkalmas lépéseket határoz meg és azok végrehajtására tesz javaslatot
az adatkezelő, illetve – annak tevékenységi körére korlátozva – az adatfeldolgozó részére.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott javaslatot a Hatóság az előzetes konzultáció kezdeményezésétől számított hat
héten belül, írásban teszi meg. E határidőt a Hatóság legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja, ebben az esetben
a meghosszabbítás tényéről és indokairól az előzetes konzultáció kezdeményezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót.”
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16. §		
Az Infotv. 14. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„14. Adatbiztonsági intézkedések
25/I. § (1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása
érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek
különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását,
az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek
jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.
(3) Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel
biztosítja
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi
hozzáférésének megtagadását,
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának
megakadályozását,
e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben
meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f ) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt
be az adatkezelő rendszerbe,
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön,
továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve
tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.”
17. §		
Az Infotv. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„15. Az adatvédelmi incidensek kezelése
25/J. § (1) Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az (5) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti adatokat, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.
(2) Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek
jogainak érvényesülésére.
(3) Ha az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben
nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem
okait feltáró nyilatkozatát is.
(4) Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel vagy azt egyébként
az adatfeldolgozó észleli, arról – az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően – haladéktalanul
tájékoztatja az adatkezelőt.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő
a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és hozzávetőleges számát,
valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,
b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó
nevéről és elérhetőségi adatairól,
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c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
d) ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.
(6) Ha az (5) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamely információ a bejelentés időpontjában nem áll az adatkezelő
rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést annak benyújtását követően utólag – az információ rendelkezésre
állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul – kiegészíti.
(7) Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam adatkezelője továbbított
az adatkezelő részére, vagy amelyet az adatkezelő más EGT-állam adatkezelője részére továbbított, az (5) bekezdésben
meghatározott információkat az adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget az adatkezelő – a minősített adatot tartalmazó
bejelentés kivételével – a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen teljesíti.
(9) Nemzetbiztonsági célú adatkezelés esetén az (1)–(8) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy ha az adatkezelőt az (1) bekezdés alapján terhelő bejelentési kötelezettség, valamint a (7) bekezdés
alapján terhelő közlési kötelezettség teljesítése nemzetbiztonsági érdekbe ütközne, azt e nemzetbiztonsági érdek
megszűnését követően kell teljesíteni.
25/K. § (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését
lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens),
a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul
tájékoztatja.
(2) Az adatkezelő mentesül az érintett (1) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásának kötelezettsége alól, ha
a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi incidenst megelőzően
megfelelő – így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító,
azok titkosítását eredményező – műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította,
hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen
befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,
c) az érintett (1) bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne
teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást
bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, vagy
d) törvény – a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – a tájékoztatást kizárja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretei között az adatkezelő világosan és
közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint az érintett rendelkezésére bocsátja a 25/J. §
(5) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott információkat.
(4) Ha a Hatóság a 25/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy
az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett tájékoztatása szükséges, az adatkezelő az általa még nem
teljesített, az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségét e megállapítást követően haladéktalanul teljesíti.
(5) Nem köteles az adatkezelő az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, ha a Hatóság
a 25/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján a (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
körülmény fennállását állapítja meg.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározottaktól eltérően törvény az érintett tájékoztatását a 16. § (3) bekezdésben
foglalt feltételekkel és okokból kizárhatja, korlátozhatja vagy a tájékoztatás késleltetett teljesítését írhatja elő.”
18. §		
Az Infotv. 16. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„16. Az adatvédelmi tisztviselő
25/L. § (1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének
és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz,
a) ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó állami feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
lát el – kivéve a bíróságokat –, vagy
b) ha törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa azt előírja.
(2) Adatvédelmi tisztviselőnek az jelölhető ki, aki a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírások és
jogalkalmazási gyakorlat megfelelő szintű ismeretével rendelkezik és alkalmas a 25/M. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására.
(3) Az adatvédelmi tisztviselő egyidejűleg több adatkezelő, illetve adatfeldolgozó tekintetében is elláthatja a 25/M. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatokat, ha az feladatainak szakszerű és hatékony ellátását nem veszélyezteti.
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Az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az adatkezelőt, illetve adatfeldolgozót arról, hogy mely más adatkezelőnél
vagy adatfeldolgozónál lát el adatvédelmi tisztviselői feladatokat.
(4) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó tájékoztatja a Hatóságot az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és
elektronikus levélcíméről, ezen adatok változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra hozza.
(5) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kellő időben bevonja az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a személyes
adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon
feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz,
amelyek az adatvédelmi tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő
szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.
25/M. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó – a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogi előírásokban meghatározott – kötelezettségeinek teljesítését, így különösen
a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének
módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az azok által foglalkoztatott, az adatkezelési
műveleteket végző személyek részére;
b) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így
különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését, ennek keretei között
az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben
közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres
időközönként lefolytatandó vizsgálatok megvalósulását;
c) elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi
az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét,
d) szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását,
e) együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és
személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott
eljárások elősegítése érdekében,
f ) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi
a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve
törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot,
tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény előírásai szerint
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
25/N. § (1) Az adatvédelmi tisztviselők konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a Hatóság és az adatvédelmi
tisztviselők rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az egységes joggyakorlat kialakítása.
(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze, és meghatározza
napirendjét.”
19. §

(1) Az Infotv. 38. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az általános adatvédelmi rendeletben a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket
a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben és
e törvényben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja.
(2b) A Hatóságnak a (2) bekezdésben a személyes adatok tekintetében meghatározott feladatköre a bírósági döntés
meghozatalára irányuló peres és nemperes eljárásokban, az azokra vonatkozó előírások alapján a bíróság által végzett
adatkezelési műveletek vonatkozásában nem terjed ki a (3) bekezdésben meghatározott hatáskörök gyakorlására.”
(2) Az Infotv. 38. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint]
„a) bejelentés alapján és hivatalból vizsgálatot folytat;
b) az érintett kérelmére és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytat;
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytat;”
(3) Az Infotv. 38. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint]
„g) kérelemre adatkezelési engedélyezési eljárást folytat;”
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(4) Az Infotv. 38. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint]
h) ellátja az Európai Unió kötelező jogi aktusában, így különösen az általános adatvédelmi rendeletben és a 2016/680
(EU) irányelvben a tagállami felügyeleti hatóság részére megállapított, továbbá a törvényben meghatározott egyéb
feladatokat.”
(5) Az Infotv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köztársasági elnök a Hatóság elnökét kilenc évre nevezi ki. A Hatóság elnöke a megbízatásának megszűnését
követően a Hatóság elnökének egy alkalommal újra kinevezhető.”
(6) Az Infotv. 45. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt közigazgatási pert indíthat.
A keresetindítási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bíróság a közszolgálati jogviszonnyal
kapcsolatos per szabályai szerint jár el azzal, hogy a pert a miniszterelnök ellen kell megindítani, és a perre
a munkavégzés helye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. A bíróság a keresetlevelet, valamint az ügy érdemében
hozott jogerős határozatát a köztársasági elnökkel is közli.”
(7) Az Infotv. 45. § (6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6d) A köztársasági elnök a miniszterelnök által a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványról
a) ha a Hatóság elnöke nem indít közigazgatási pert, a keresetindításra nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt
napon belül,
b) ha a Hatóság elnöke közigazgatási pert indít, az ügy érdemében hozott jogerős határozat kézhezvételét követő
tizenöt napon belül
dönt.”
20. §		
Az Infotv. 30. alcíme a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) Ha hatósági eljárás megindítása e törvény szerint nem kötelező, a Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat.
(2) A Hatóságnál az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a 22. § a) pontjában meghatározott esetben.
A bejelentésben az érintett feltünteti az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy a 14. §-ban meghatározott
jogainak az adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte.”
21. §

(1) Az Infotv. 53. § (3) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
[A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha]
„f ) a bejelentés az 51/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, vagy
g) a bejelentés tárgyában hatósági ellenőrzést végez vagy hatósági eljárást folytat.”
(2) Az Infotv. 53. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a vizsgálatban részt vett, a Hatóság az áttételről a vizsgált adatkezelőt, illetve adatfeldolgozót is értesíti.”

22. §

(1) Az Infotv. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság a vizsgálat hivatalból történő megindításától vagy a bejelentés érkezését követő naptól számított két
hónapon belül
a) megállapítja, hogy az általános adatvédelmi rendeletben és az e törvényben meghatározott jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, és
aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban meghatározott intézkedést tesz,
ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;
b) megállapítja, hogy jogsérelem nem következett be, illetve annak közvetlen veszélye nem áll fenn, és a vizsgálatot
lezárja.”
(2) Az Infotv. 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Hatóság az 51/A. § (2) bekezdése szerint tett bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatát az (1) bekezdés
b) pontja alapján lezárja, a (2) bekezdésben meghatározott értesítéssel egyidejűleg a bejelentőt tájékoztatja az őt
megillető bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlásának lehetőségéről is.”

23. §		
Az Infotv. 32. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„32. Adatvédelmi hatósági eljárás
60. § (1) A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az érintett erre irányuló
kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.
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(2) Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem az általános adatvédelmi rendelet 77. cikk
(1) bekezdésében, valamint a 22. § b) pontjában meghatározott esetben nyújtható be.
(3) A Hatóság hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha
a) vizsgálata alapján megállapítja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn, és az 56. § szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve
a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére a Hatóság által meghatározott határidőben nem került sor,
b) vizsgálata alapján megállapítja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn és az általános adatvédelmi rendelet rendelkezései alapján bírság kiszabásának van helye.
(4) Ha az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt
az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről a Hatóság értesíti.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmazza
a) a feltételezett jogsértés megjelölését,
b) a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását,
c) a feltételezett jogsértést megvalósító adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosításához szükséges, a kérelmező
rendelkezésére álló adatokat,
d) a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, továbbá
e) a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet.
(6) Az adatvédelmi hatósági eljárásban a kérelmezőt költségmentesség illeti meg, a Hatóság előlegezi az olyan eljárási
költséget, amelynek előlegezése a kérelmezőt terhelné.
60/A. § (1) Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százhúsz nap.
(2) A Hatóság az adatvédelmi hatósági eljárást az általános adatvédelmi rendelet
a) 60. cikk (3)–(5) bekezdésben meghatározott együttműködési eljárás és
b) 63–66. cikkében meghatározott egységességi mechanizmus
alkalmazásának időtartamára felfüggeszti, azzal, hogy a Hatóság a felfüggesztés időtartama alatt is elvégzi
az együttműködési eljárásban és az egységességi mechanizmusban szükséges eljárási cselekményeket.
(3) Ha a Hatóság a kérelemre indult eljárás bármely szakaszában megállapítja joghatóságának hiányát, a kérelmet
visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.
(4) Ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ügyben mely más EGT-állam felügyeleti hatósága rendelkezik
joghatósággal, a Hatóság a kérelmet megküldi a joghatósággal rendelkező felügyeleti hatóságnak. Ebben az esetben
a kérelmet visszautasító vagy az eljárást megszüntető végzés tartalmazza e felügyeleti hatóság megnevezését is.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak szerint a kérelemnek a joghatósággal rendelkező felügyeleti hatóság részére
történő megküldését követően – az érintett kérésére – a Hatóság tájékoztatást nyújt az érintett részére a joghatósággal
rendelkező felügyeleti hatóság előtt történő jogérvényesítés módjáról.
(6) Ha a Hatóság az adatvédelmi hatósági eljárást a kérelem benyújtását követő kilencven napon belül nem
szüntette meg vagy az ügy érdemében nem döntött, a kérelmezőt értesíti az értesítés időpontjáig megtett eljárási
cselekményekről.
61. § (1) Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság
a) a 2. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatkezelési műveletekkel összefüggésben az általános adatvédelmi
rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja,
b) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatkezelési műveletekkel összefüggésben
ba) megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének tényét,
bb) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
bc) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
bd) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését,
be) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
bf ) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
bg) bírságot szabhat ki,
c) az általános adatvédelmi rendelet 41. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési tevékenységet
végző szervezettel szemben az általános adatvédelmi rendelet 41. cikk (5) bekezdésében meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(2) A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével
történő – nyilvánosságra hozatalát, ha
a) a határozat személyek széles körét érinti,
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b) azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy
c) a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.
(3) A Hatóság eljárásában figyelmeztetés és óvadék alkalmazása kizárt, ha a Hatóság a mérlegelésére vonatkozó
előírások alapján bírság kiszabásának szükségességét állapítja meg.
(4) A bírság mértéke százezertől húszmillió forintig terjedhet
a) az (1) bekezdés b) pont bg) alpontja, valamint
b) ha az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatban kiszabott bírság megfizetésére kötelezett költségvetési
szerv, az általános adatvédelmi rendelet 83. cikke
szerint kiszabott bírság esetén.
(5) A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e az (1) bekezdés b) pont bg) alpontja szerinti bírság kiszabása,
illetve a bírság mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen
a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát, a magatartás felróhatóságát, valamint azt, hogy
a jogsértővel szemben korábban állapítottak-e meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértést.
(6) A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén
a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.
(7) A Hatóság döntésének végrehajtását a döntésben foglalt, meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott
magatartásra, tűrésre vagy abbahagyásra irányuló kötelezés vonatkozásában a Hatóság foganatosítja.
(8) A Hatóság döntésében megállapított fizetési kötelezettség mérséklésének (a továbbiakban: mérséklés)
a kötelezett kérelmére nincs helye. A kötelezett kérheti a fizetési kötelezettség, valamint a (7) bekezdésben
meghatározott kötelezettség teljesítésére halasztás vagy részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt:
teljesítési kedvezmény) engedélyezését. A kérelemben a kötelezett igazolja, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi
a határidőben való teljesítést vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(9) Ha a (8) bekezdés szerinti kérelmet a kötelezett a Hatóság döntése végrehajtásának elrendelését követően terjeszti
elő, a Hatóság teljesítési kedvezményt csak akkor engedélyezhet, ha a kötelezettség határidőben való teljesítését
a kötelezetten kívül álló ok tette lehetetlenné.
(10) A Hatóság döntésében megállapított fizetési kötelezettség tekintetében benyújtott mérséklés, továbbá teljesítési
kedvezmény iránti kérelem elbírálása során az állami adó- és vámhatóság az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 110. §-ának alkalmazásával jár el.”
24. §		
Az Infotv. 34/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„34/A. Az adatkezelési engedélyezési eljárás
64/A. § (1) A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet
a) 40. cikkében meghatározott magatartási kódexek tervezetének, kiegészítésének vagy módosításának jóváhagyása,
b) 41. cikkében meghatározott ellenőrzési tevékenység engedélyezése,
c) 42. cikk (5) bekezdésében meghatározott tanúsítási szempontok jóváhagyása,
d) 46. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szerződéses rendelkezések engedélyezése,
e) 46. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezések engedélyezése,
f ) 47. cikkében meghatározott kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása
iránti kérelmek benyújtása esetén adatkezelési engedélyezési eljárást folytat le.
(2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl az (1) bekezdés
a) a) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza a magatartási kódex, illetve annak kiegészítése vagy módosítása
tervezetét,
b) b) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza az általános adatvédelmi rendelet 41. cikk (2) bekezdésében,
valamint a Hatóság által közzétett engedélyezési követelményekben meghatározott feltételek fennállásának
igazolására szolgáló adatokat,
c) c) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza a tanúsítási mechanizmus általános leírását és a tanúsítási
szempontok tervezetét,
d) d) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza a szerződéses rendelkezések tervezetét,
e) e) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza a rendelkezések tervezetét,
f ) f ) pontjában meghatározott kérelem tartalmazza a kötelező erejű vállalati szabályok kötelező jellegének igazolására
szolgáló adatokat és a kötelező erejű vállalati szabályok tervezetét.
64/B. § Az adatkezelési engedélyezési eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
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64/C. § (1) Az adatkezelési engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő
a) a 64/A. § (1) bekezdés a)–c) és f ) pontjában meghatározott kérelmek esetén száznyolcvan nap,
b) a 64/A. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott kérelmek esetén kilencven nap.
(2) A Hatóság az adatkezelési engedélyezési eljárást az általános adatvédelmi rendelet
a) 60. cikk (3)–(5) bekezdésben meghatározott együttműködési eljárás és
b) 63–66. cikkében meghatározott egységességi mechanizmus
alkalmazásának időtartamára felfüggeszti, azzal, hogy a Hatóság a felfüggesztés időtartama alatt is elvégzi
az együttműködési eljárásban és az egységességi mechanizmusban szükséges eljárási cselekményeket.
(3) Az adatkezelési engedélyezési eljárásban a 64/A. § (1) bekezdés a)–c) és f ) pontjában meghatározott kérelmek
esetén a Hatóság a jóváhagyás, illetve az engedély megadhatósága érdekében szükség szerinti alkalommal a kérelem
és az annak tárgyát képező tervezetek módosítása vagy kiegészítése vonatkozásában nyilatkozattételre hívhatja fel
a kérelmezőt.
(4) Az adatkezelési engedélyezési eljárásban nincs helye sommás eljárásnak.
64/D. § Az adatkezelési engedélyezési eljárásban hozott határozatában a Hatóság
a) az általános adatvédelmi rendelet
aa) 40. cikkében meghatározott magatartási kódexek tervezetét, kiegészítését vagy módosítását jóváhagyja,
ab) 41. cikkében meghatározott ellenőrzési tevékenységet engedélyezi,
ac) 42. cikk (5) bekezdésében meghatározott tanúsítási szempontokat jóváhagyja,
ad) 46. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szerződéses rendelkezések alkalmazását engedélyezi,
ae) 46. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezések alkalmazását engedélyezi,
af ) 47. cikkében meghatározott kötelező erejű vállalati szabályokat jóváhagyja, vagy
b) a kérelmet elutasítja.”
25. §		
Az Infotv. 35. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„35. Nemzetközi együttműködés
65. § (1) Harmadik országok hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel a Hatóság – különösen az általános
adatvédelmi rendelet 50. cikkében és a 2016/680 (EU) irányelv 40. cikkében meghatározottak szerint, az ott előírt
módon – együttműködik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretében a Hatóság jogsegély érdekében harmadik ország
hatóságához vagy nemzetközi szervezethez fordulhat, és – a 67. §-ban foglalt kivétellel – teljesíti a harmadik ország
hatóságától vagy nemzetközi szervezettől érkező jogsegélykérelmet, ha a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet
és Magyarország közötti közigazgatási jogsegélyegyezmény, más nemzetközi szerződés, jogszabály vagy az Európai
Unió jogi aktusa ezt lehetővé teszi.
66. § A Hatóság megtagadja a harmadik ország hatóságától vagy nemzetközi szervezettől érkező jogsegélykérelem
teljesítését és a megtagadás indokairól tájékoztatja a harmadik ország hatóságát, illetve a nemzetközi szervezetet, ha
a jogsegélykérelem teljesítése
a) nem tartozik a feladat- és hatáskörébe,
b) sértené Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit vagy a közbiztonságot,
c) sértené az ügyben érintett személy alapvető jogát, vagy
d) jogszabályba ütközne.
67. § (1) EGT-állam felügyeleti hatóságaival a Hatóság az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
módokon, így különösen az általános adatvédelmi rendelet 61. cikkében és a 2016/680 (EU) irányelv 50. cikkében
meghatározott kölcsönös segítségnyújtás keretei között, az ott előírt módon együttműködik.
(2) Az általános adatvédelmi rendelet 62. cikkében meghatározott módon, az EGT-állam felügyeleti hatóságával
közösen végzett műveletek során
a) a Hatóság személyi állományába tartozó, a Hatóság elnöke által a közös műveletben való közreműködésre kijelölt
köztisztviselő a más EGT-állam területén, a más EGT-állam felügyeleti hatósága által átruházott feladat- és hatáskörök,
b) a más EGT-állam felügyeleti hatósága feladat- és hatáskörében eljáró és e felügyeleti hatóság által kijelölt
személy Magyarország területén a Hatóság elnöke által írásban meghatározott terjedelemben a Hatóság feladat- és
hatáskörének
gyakorlásában közreműködik.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy eljárására a magyar jog az irányadó.
68. § Ha a harmadik ország vagy más EGT-állam hatóságától, illetve nemzetközi szervezettől érkező – a Hatóság
folyamatban lévő eljárásához közvetlenül nem kapcsolódó – megkeresés teljesítéséhez adatok, iratok beszerzése,
vagy más eljárási cselekmény lefolytatása szükséges, a Hatóság e célból hatósági ellenőrzést végez. Ilyen esetben
az ellenőrzés a Hatóságnak a beszerzett bizonyítékok átadásáról szóló végzésével zárul.”

796

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

8. szám

26. §		
Az Infotv. 36. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„36. Tanúsítás
69. § (1) Az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkében meghatározott tanúsítást a Hatóság az adatkezelő, illetve
az adatfeldolgozó kezdeményezésére az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval kötött megállapodás alapján
folytatja le.
(2) A tanúsítás lefolytatására vonatkozó megállapodás megkötésének feltételeit, a tanúsításért nyújtandó
ellenszolgáltatást, valamint a tanúsítás lefolytatásának menetét és a tanúsítási szempontokat a Hatóság közzéteszi.
(3) A tanúsítás lefolytatására vonatkozó megállapodás megkötésének feltételeit, a tanúsításért nyújtandó
ellenszolgáltatást – az elvégzendő tevékenység mértékével arányosan – a Hatóság állapítja meg. A tanúsítási eljárás
lefolytatásáért nyújtandó ellenszolgáltatás a Hatóság bevétele.
(4) Ha a Hatóság a tanúsításról tanúsítványt vagy európai adatvédelmi bélyegzőt állít ki, közzéteszi
a) az annak használatára jogosult adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezését, valamint
b) azon adatkezelési műveleteket, amelyekre a tanúsítvány vagy az európai adatvédelmi bélyegző kiterjed.”
27. §		
Az Infotv. 38. alcíme a következő 70/A–70/C. §-sal egészül ki:
„70/A. § (1) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó kérelmére hatósági ellenőrzés lefolytatásának nincs helye.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott előírásoknak – így különösen a 2. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó adatkezelések
esetén a 4. § (1)–(4a) bekezdésben meghatározott alapvető követelményeknek – megfelel, az adatkezelő, illetve
az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
70/B. § (1) Az érintettek és az adatkezelők tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság közzéteszi
a) a 61. § (2) bekezdése alapján közzétett határozatokban foglaltak szerint
aa) az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatait,
ab) a jogsértés megjelölését,
ac) az alkalmazott jogkövetkezmény megjelölését,
b) a 64/D. § a) pontjában meghatározott határozatokban foglaltak szerint
ba) a kérelmező azonosító adatait,
bb) a Hatóság döntése tárgyának megjelölését,
bc) ha a Hatóság döntése meghatározott időtartamra hatályos, a határozat időbeli hatályának megjelölését,
c) a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselő
ca) nevét,
cb) postai és elektronikus levélcímét,
cc) által képviselt adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok.
(3) A Hatóság
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat a határozat
aa) hatályvesztésének időpontjáig vagy
ab) kiadmányozását követő tíz év elteltéig,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a határozat hatályvesztésének időpontjáig,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat az adatok változásának bejelentéséig
teszi közzé.
70/C. § Az Európai Unió kötelező jogi aktusa, valamint e törvény alapján a Hatóság által közzéteendő vagy
nyilvánosságra hozni rendelt adatokat a Hatóság saját honlapján, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás
nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon,
a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen teszi
hozzáférhetővé.”
28. §

(1) Az Infotv. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az adatkezelő az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 13–18. és 21. cikkében, illetve a 14. §-ban
meghatározottak szerint megillető jogokat törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján jogszerűen
korlátozta vagy azok korlátozására jogosult, a Hatóság az eljárásaival összefüggésben
a) az érintett jogait oly módon és olyan időpontban biztosítja, valamint
b) az e törvényben a Hatóság részére előírt, az érintett számára teljesítendő értesítési kötelezettségeket oly módon és
és olyan időpontban teljesíti,
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hogy azon érdekek, amelyek az érintettet megillető jogok jogszerű korlátozásának alapjául szolgálhatnak, ne
szenvedjenek sérelmet.”
(2) Az Infotv. 71. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság az eljárásai során jogszerűen megszerzett iratot, adatot vagy egyéb bizonyítási eszközt más eljárásában
felhasználhatja.”
(3) Az Infotv. 71. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A vizsgálat lezárását, illetve a hatósági eljárást befejező döntés véglegessé válását követően a Hatóság által
a vizsgálat, illetve az eljárás során kezelt személyes adatot és védett adatot zárolni kell. A zárolt adatok az eljárás
tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolhatók, azok – a (2) bekezdés szerinti
felhasználás kivételével – kizárólag a véglegessé vált döntés végrehajtása, a véglegessé vált döntésben foglaltak
ellenőrzése, a véglegessé vált döntéssel összefüggő jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat céljából kezelhetők, és
kizárólag az ezen adatok kezelésére vagy megismerésére – törvényben meghatározott módon és körben – jogosult
bíróság, más szerv vagy személy részére tehetők megismerhetővé.”
29. §		
Az Infotv. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A BÍRÓSÁGI ADATKEZELÉSI MŰVELETEK ELLENŐRZÉSE
71/A. § (1) A bírósági döntés meghozatalára irányuló peres és nemperes eljárásokban (a továbbiakban: alapügy),
az azokra vonatkozó előírások alapján a bíróságok által végzett adatkezelési műveletekkel kapcsolatban a személyes
adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére adatvédelmi kifogás (a továbbiakban: kifogás) útján
kerül sor.
(2) A kifogás elbírálására – az alapügyre vonatkozó eljárási szabályokkal összhangban –
a) ha az alapügyre a büntető- vagy a szabálysértési eljárás szabályait kell alkalmazni, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 143. § (3) bekezdését, valamint 144. § (3) bekezdését és (8) bekezdés a) pontját,
b) ha az alapügyre a közigazgatási perrendtartás szabályait kell alkalmazni, a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény 157. § (3) bekezdése, valamint 158. § (3) és (6) bekezdése vonatkozásában a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 36. § (2) bekezdését,
c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 157. §
(3) bekezdését és 158. § (3) és (6) bekezdését vagy – ha az alapügyben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) alkalmazandó – az 1952-es Pp. 114/A. § (4) bekezdését és 114/B. § (3) és
(6) bekezdését
az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A kifogást az alapügyben eljáró bíróságnál írásban lehet előterjeszteni, a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező
bírósághoz címezve.
(4) A kifogás előterjesztésére a fél, a vádlott és az eljárás egyéb résztvevője – különösen a sértett, a magánfél, a tanú és
a szakértő – és az jogosult, aki jogi érdekét a kifogás előterjesztésével egyidejűleg valószínűsíti.
71/B. § (1) A kifogás alapján a bíróság azt vizsgálja, hogy az eljáró bíró, ülnök vagy igazságügyi alkalmazott
az adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi és uniós jogi előírásoknak
megfelelően járt-e el.
(2) A kifogást az érintett arra hivatkozással terjesztheti elő, hogy
a) személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn,
illetve hogy
b) az általános adatvédelmi rendeletben, illetve a 14. §-ban meghatározott érintetti jogainak érvényesítése során
az adatkezelő jogszerűtlenül járt el.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kifogásban az érintettnek fel kell tüntetnie az annak alátámasztására szolgáló
adatokat, hogy az érintetti jogainak az adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte.
(4) Az alapügyben eljáró bíróság a kifogás alapján, ha azt alaposnak tartja, nyolc napon belül megteszi a jogsérelem
következményeinek enyhítése, illetve a jogsérelem veszélyének megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket,
valamint erről és a megtett intézkedéseiről a kifogás előterjesztőjét egyidejűleg értesíti, továbbá tájékoztatja arról,
hogy ha a megtett intézkedések ellenére is fenntartja a kifogását, az erre vonatkozó nyilatkozatát az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül, írásban terjesztheti elő.
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(5) Ha az alapügyben eljáró bíróság nem tett a (4) bekezdésben meghatározott intézkedést, vagy az érintett
a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot terjesztett elő, az alapügyben eljáró bíróság a szükséges iratokat
a kifogás elbírálása céljából nyolc napon belül, a kifogásra vonatkozó nyilatkozatával együtt felterjeszti a kifogás
elbírálására jogosult bírósághoz.
(6) Az eljárás során előterjesztett kifogást érdemben kell elbírálni akkor is, ha a peres vagy nemperes eljárás időközben
már befejeződött.
71/C. § (1) A kifogást elbíráló bíróság indokolt határozattal
a) a kifogást visszautasítja az 53. § (2) bekezdése, az 53. § (3) bekezdés a)–d) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti
esetekben,
b) a kifogást elutasítja, ha az a) pont alapján a kifogás visszautasításának lett volna helye, a visszautasítási ok azonban
az érdemi vizsgálat megkezdését követően jutott a tudomására.
(2) A kifogást elbíráló bíróság – ha a kifogást nem utasította vissza vagy nem utasította el az (1) bekezdés szerint –
a kifogás és az ügy szükséges iratanyagának hozzá történt felterjesztésétől számított két hónapon belül indokolt
határozattal
a) megállapítja a személyes adatok jogellenes kezelésének tényét, illetve azt, hogy az általános adatvédelmi rendeletben
vagy az e törvényben meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be,
b) megállapítja az a) pontban foglaltak fennállását, vagy annak közvetlen veszélyét és
ba) elrendeli a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetését, vagy a jogellenes adatkezelés közvetlen veszélyének
elhárítását, illetve az adatkezelés jogszerűségének helyreállítását,
bb) elrendeli az általános adatvédelmi rendeletben, illetve az e törvényben biztosított érintetti jogok érvényesülését
szolgáló adatkezelői intézkedések megtételét, vagy
c) megállapítja, hogy jogsérelem nem következett be, vagy annak közvetlen veszélye nem áll fenn, és a kifogást
elutasítja.
(3) Az alapügyben eljáró és a kifogást elbíráló bíróság a kifogással kapcsolatos eljárásában a személyes adatok
védelmére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának egységessége érdekében kikérheti a Hatóság véleményét.
(4) A bíróság számára a kifogás elintézésére nyitva álló határidőbe nem számít bele
a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, valamint a Hatóság (3) bekezdés szerint megkeresésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
b) az eljárással összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint
c) az a nap, amelyen a bíróság működését legalább négy órán át tartóan akadályozó körülmény, ellehetetlenítő
üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény állt fenn.
(5) A kifogást elbíráló bíróság eljárására az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az 52. § (3) és (4) bekezdésében,
az 53. § (1) és (7) bekezdésében, valamint az 54. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, (2) és (3) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni kell.”
30. §		
Az Infotv. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2018. május 25-ét megelőzően megkezdett adatkezelések vonatkozásában az 5. § (5) bekezdésében
meghatározott felülvizsgálatot 2021. május 25-ig kell elvégezni.
(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai
Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően a Hatóság által megindított
vizsgálatot és adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság a VI. Fejezet a Módtv. hatálybalépését megelőző napon
hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le.
(5) A Módtv. hatálybalépését megelőzően az adatvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokat a Hatóság zárolja és azokat
kizárólag a Módtv. hatálybalépését megelőzően végzett adatkezelési műveletekkel kapcsolatban indult eljárásban
használhatja fel.
(6) Ha az adatkezelő valószínűsíti, hogy a 25/F. § (1) bekezdésében meghatározott előírások alkalmazása az általa,
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletekhez
felhasznált, a 2016/680 (EU) irányelv 63. cikk (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő automatizált
adatkezelési rendszerek vonatkozásában aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna, a 25/F. § (1) bekezdésében
meghatározott előírások alkalmazása alól 2022. december 31-ig mentesül.”
31. §		
Az Infotv. 77. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a törvény]
„d) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése,
a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes
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személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
[való megfelelést szolgálja.]
32. §		
Az Infotv. 77/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77/A. § A III–V. és a VI/A. Fejezet, valamint a 3. § 3., 4., 6., 11., 12., 13., 16., 17., 21., 23–24. pontja, a 4. § (5) bekezdése,
az 5. § (3)–(5), (7) és (8) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 23. §, a 25. §, a 25/G. § (3), (4) és (6) bekezdése, a 25/H. §
(2) bekezdése, a 25/M. § (2) bekezdése, a 25/N. §, az 51/A. § (1) bekezdése, az 52–54. §, az 55. § (1) és (2) bekezdése,
az 56–60. §, a 60/A. § (1)–(3) és (6) bekezdése, a 61. § (1) bekezdés a) és c) pontja, a 61. § (2) és (3) bekezdése,
(4) bekezdés b) pontja és (6)–(10) bekezdése, a 62–71. §, a 72. §, a 75. § (1)–(5) bekezdése és az 1. melléklet a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
33. §

(1) Az Infotv.
1.
1. §-ában az „az adatok kezelésére” szövegrész helyébe az „a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok
kezelésére” szöveg,
2.
2. § (1) bekezdésében az „a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra
kiterjed, amely természetes személy adataira” szövegrész helyébe a „– személyes adatok tekintetében a (2)–
(6) bekezdésben meghatározottak szerint – minden olyan adatkezelésre kiterjed, amely személyes adatra”
szöveg,
3.
3. § 9. pontjában az „amely önállóan” szövegrész helyébe az „amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan” szöveg,
4.
3. § 18. pontjában az „aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi” szövegrész helyébe az „aki vagy amely – törvényben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel” szöveg,
5.
3. § 22. pontjában az „az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval” szövegrész helyébe az „az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek” szöveg,
6.
II. Fejezetének címében a „VÉDELME” szövegrész helyébe a „VÉDELMÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK”
szöveg,
7.
4. § (1) bekezdésében a „meghatározott célból” szövegrész helyébe az „egyértelműen meghatározott, jogszerű
célból” szöveg, a „felvételének” szövegrész helyébe a „gyűjtésének” szöveg,
8.
54. § (1) bekezdés a) pontjában az „iratba betekinthet” szövegrész helyébe az „adatot megismerheti, arról
másolatot készíthet, és az összes ilyen iratba – ideértve az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is –
betekinthet” szöveg,
9.
54. § (1) bekezdés b) pontjában a „beléphet” szövegrész helyébe a „beléphet, az adatkezelési műveletek
végzéséhez használt eszközökhöz hozzáférhet” szöveg,
10.
54. § (1) bekezdés d) pontjában az „iratról másolatot” szövegrész helyébe az „adatról, iratról – ideértve
az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is – másolatot” szöveg,
11.
55. § (2) bekezdésében az „a bejelentőt” szövegrész helyébe az „a bejelentőt és – ha a vizsgálatban részt vett –
a vizsgálat alá vont adatkezelőt, illetve adatfeldolgozót” szöveg,
12.
56. § (1) bekezdésében a „megalapozottnak tartja” szövegrész helyébe az „állapítja meg” szöveg,
13.
58. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „eljárást indíthat” szövegrész helyébe az „eljárást indít, illetve indíthat”
szöveg,
14.
38. alcímének címében az „Adatkezelés” szövegrész helyébe az „A Hatóság eljárásaira vonatkozó egyéb
szabályok, adatkezelés” szöveg,
15.
72. § (3) bekezdésében az „a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért, az adatvédelmi nyilvántartásba
vételért” szövegrész helyébe az „az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért” szöveg
lép.
(2) Az Infotv. 38. § (4) bekezdés f ) pontjában az „a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját” szövegrész helyébe az „az
adatvédelmi tisztviselők konferenciáját” szöveg lép.
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(1) Hatályát veszti az Infotv.
1.
3. § 8., 14. és 25. pontja,
2.
17–19. alcíme,
3.
77. § a) pontja,
4.
1. melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok részben foglalt táblázat 13. sorában a „s ahol
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Infotv. 38. §
1.
(3) bekezdés f ) pontja,
2.
(4) bekezdés g)–h) pontja.

2. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása
35. §

(1) A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: NAH tv.) 5. § (1) bekezdése a következő
l) ponttal egészül ki:
[Akkreditálás iránti kérelmet]
„l) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 43. cikke
szerinti tanúsító szervezet (a továbbiakban: adatvédelmi tanúsító szervezet)”
[nyújthat be az akkreditáló szervhez.]
(2) A NAH tv. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az akkreditálást azon adatvédelmi tanúsító szervezet kérheti, amely megfelel az általános adatvédelmi
rendeletben meghatározott szervezeti, személyi és működési követelményeknek.”

36. §

(1) A NAH tv. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Adatvédelmi tanúsító szervezet akkreditálási eljárásában és az akkreditált státusz területének bővítési eljárásában
az értékelési szakasz során az általános adatvédelmi rendelet 43. cikk (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
követelményeknek való megfelelés és 43. cikk (3) bekezdése szerint meghatározott szempontok mint szakkérdések
tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot szakhatóságként kell bevonni.”
(2) A NAH tv. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szakhatósági eljárásának ügyintézési határideje ötven
nap.”

37. §		
A NAH tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az akkreditálási eljárásért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a kérelemre indult felügyeleti
vizsgálati eljárásért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság mint szakhatóság eljárásáért az igazgatási szolgáltatási
díjat az adatvédelmi tanúsító szervezet akkreditálási eljárásában, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásában
és a kérelemre indult felügyeleti vizsgálati eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díj részeként, azzal együtt kell
megfizetni.”
38. §		
A NAH tv. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kérelemre indult felügyeleti vizsgálati eljárásban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
szakhatóságként való bevonására a 6. § (2a) és (5a) bekezdését kell alkalmazni.”
39. §		
A NAH tv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
a) az akkreditálási eljárásért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a kérelemre indult felügyeleti
vizsgálati eljárásért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért fizetendő és
b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az adatvédelmi tanúsító szervezet akkreditálási
eljárásában, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásában és a kérelemre indult felügyeleti vizsgálati
eljárásban szakhatóságként való eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díjak beszedésével, megosztásával, kezelésével, nyilvántartásával és
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat – a b) pontban meghatározottak tekintetében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”
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40. §		
A NAH tv. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. és 4. alcím a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 43. cikke végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
41. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 56. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Illetékmentes a bírósági adatkezelési műveletek ellenőrzésére irányuló adatvédelmi kifogás.”
42. §		
Az Itv. 103. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 33. § (2) bekezdés 31. pontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 57. cikk
(3) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg és a személyes adatoknak az illetékes hatóságok
által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók
végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
43. §		
Az Itv. 33. § (2) bekezdés 31. pontjában a „megsértésével kapcsolatban indított eljárás” szövegrész helyébe
a „megsértésével, továbbá a személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértésével kapcsolatban indított eljárás”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
44. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 19. § (3) bekezdése, a 24. §, a 33. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 35–40. §-a az e törvény kihirdetését követő
31. napon lép hatályba.

45. §		
A 19. §, a 33. § (2) bekezdése és a 34. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.
46. §

(1) Az 1. és a 3. alcím a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása,
felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében
a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (12) bekezdése
a következő h) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza:)
„h) a költségvetési befizetéseket,”
2. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal a miniszter rendelkezik. A miniszter rendelkezési jogát a 39. § (12) bekezdés
d) pontjában meghatározott előirányzat tekintetében a (2) bekezdés szerint a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel,
a képzési alaprész tekintetében a (3) bekezdés szerint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel
megosztva gyakorolja.”
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. §-a következő (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képzési alaprész feletti alapkezelési feladatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a szakmai feladatokat
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el.
(4) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap alaprészei és külön előirányzatai terhére miniszteri döntés csak a pénzügyi fedezet
rendelkezésre állásának igazolását követően hozható. A fedezet rendelkezésre állásának igazolására a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap kezeléséért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult.”
(3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (8) és (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A miniszter a Nemzeti Foglalkoztatási Alap év végi egyenlegének megóvása érdekében – a hatáskörébe tartozó
előirányzat tekintetében a 39/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezési joggal rendelkező miniszter véleményének
kikérésével – dönthet
a) a keletkezett többletbevételek felhasználásának mértékéről,
b) a kiadások évközi ütemezésének módosításáról,
c) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap alaprészei és a külön előirányzatai kiadásainak csökkentéséről.
(9) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek – a képzési alaprész kivételével – felhasználásáról e törvény,
valamint e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint a miniszter és az állami foglalkoztatási szervek
gondoskodnak. A képzési alaprész pénzeszközeinek felhasználásáról a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény
alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
gondoskodik.”
(4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (13) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésének
és felhasználásának részletes szabályait – a képzési alaprész felhasználási szabályai kivételével – rendeletben határozza
meg.”

3. §		
Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §
(12) bekezdés c) pontja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
4. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 26. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A bíróság a 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a hitelező kérelmére indult eljárásokban a hitelező hozzájárulása
nélkül megszünteti az eljárást, ha az adós a felszámolás kezdő időpontjáig igazolja, hogy a felszámolást elrendelő
jogerős végzés alapjául szolgáló teljes követelést (tőke, kamatok, a hitelező eljárással felmerült költségei) megfizette
a hitelezőnek. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság intézkedik, amelynél az igazolás benyújtásakor az eljárás
folyamatban van. Az eljárást megszüntető végzésben a (3a) bekezdés szerinti tartalmi elemekről is rendelkezni kell.”
5. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következő 83/U. §-sal egészül ki:
„83/U. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel
megállapított 26. § (3b) bekezdést a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2018. évi XL. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő – ideértve a hatálybalépéskor már elrendelt azon
felszámolási eljárásokat is, amelyek esetében a felszámolást elrendelő jogerős végzés még nem került közzétételre –
ügyekben is alkalmazni kell, akkor is, ha a megszüntetés tárgyában az elsőfokú határozatot már meghozták.”

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
6. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő
közalkalmazott kérelmezi.
(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.”

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
7. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény hatálya alá tartoznak:)
„a) Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és – azon nem Magyarországon élő külföldi,
valamint a házastársa és eltartott leszármazója, valamint eltartott szülője kivételével, aki számára az idegenrendészeti
hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján
nemzetgazdasági érdekből adott ki nemzeti letelepedési engedélyt – a letelepedett jogállású, valamint a menekültként
vagy oltalmazottként elismert személyek,”

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
8. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 10. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap működtetésével kapcsolatos költségeket a központi nyugdíjbiztosítási szerv
költségvetésében kell biztosítani, amelynek forrása a központi költségvetés pénzeszközei.”
9. §

(1) Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény 11. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény 4. § (2) bekezdésben az „a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének
biztosítására,” szövegrész.
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6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
10. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
1.
36. § (5a) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg, a „2031.” szövegrész helyébe
a „2032.” szöveg, és
2.
49/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „töltötte be,” szövegrész helyébe a „töltötte be, és” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
1.
49. § 46. és 48. pontja, és
2.
49/B. § (1) bekezdés c) pontja.

7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása
12. §		
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot.”
13. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az akadémiai költségvetési szervek részt vesznek az Akadémia törvényben foglalt közfeladatainak ellátásában. Ezek
finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más államháztartási források és saját bevételeik. Az akadémiai
költségvetési szervek kutatási feladatait támogató tevékenységek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez,
a speciális kutatási feltételek biztosításához a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter az általa vezetett
minisztérium költségvetési fejezetében biztosít költségvetési támogatást.”
(2) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az alapellátási támogatást módosítani kell az éves átlagos infláció mértékének megfelelően is, amennyiben ezt
a költségvetési támogatás növekedése lehetővé teszi.”

8. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
módosítása
14. §		
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdésében
és 5. § (2) bekezdésében a „2018” szövegrész helyébe a „2022” szöveg lép.

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
15. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:)
„d) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.”
16. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI/A. Fejezet címe helyébe
a következő fejezetcím és alcím cím lép:

„VI/A. FEJEZET
GYERMEKEK ESÉLYNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSAI
Biztos Kezdet Gyerekház”
17. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI/A. Fejezete a következő 38/B. §-sal
és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Tanoda
38/B. § (1) A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe
vehető társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely
az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben
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segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres
beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.
(2) A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve, a szülők bevonásával,
a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti
központtal, a helyben elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint
szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja. A szolgáltatásnyújtás
helyszínén kizárólag tanoda ellátás biztosítható.”
18. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1.
35. § (6) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyermekház szolgáltatásban” szövegrész helyébe a „gyermekek
esélynövelő szolgáltatásaiban” szöveg,
2.
37/A. § (1) bekezdésében és 94. § (2) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház” szövegrész helyébe
a „gyermekek esélynövelő szolgáltatásai” szöveg,
3.
139. § (1b) és (3b) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás” szövegrész helyébe az „A gyermekek
esélynövelő szolgáltatásai” szöveg,
4.
145/C. § (1) bekezdésében a „Gyerekházak” szövegrész helyébe a „gyermekek esélynövelő szolgáltatásai”
szöveg,
5.
149. §-ában a „Biztos Kezdet Gyerekház” szövegrész helyébe a „gyermekek esélynövelő szolgáltatásait” szöveg,
6.
162. § (1) bekezdés w) pontjában a „Gyerekházak” szövegrész helyébe a „gyermekek esélynövelő szolgáltatásai”
szöveg, és
7.
162. § (2) bekezdés l) pontjában a „Biztos Kezdet Gyerekház” szövegrész helyébe a „gyermekek esélynövelő
szolgáltatásainak” szöveg
lép.

10. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása
19. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos költségeket a központi nyugdíjbiztosítási szerv költségvetésében
kell meghatározni.”

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
20. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezete a következő 57/F. §-sal
egészül ki:
„57/F. § (1) A 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre
változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítására hatósági
engedély (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási engedély) alapján van lehetőség.
(2) A rendeltetésmódosítási engedély iránti eljárásban a Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni.
A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során az 57/C. és 57/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés érinti a Kormányhivatal
szakhatósági állásfoglalását, a másodfokú eljárásban az 57/E. § rendelkezését kell alkalmazni.
(4) Amennyiben rendeltetésmódosítási engedély nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi rendeltetésű használatára
vagy átalakítására, a hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot, és legfeljebb az eljárási bírság
legmagasabb összegének megfelelő bírságot szabhat ki.”
21. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdése a következő c) és
d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a rendeltetésmódosítási eljárás részletes szabályait, az eljáró hatóság kijelölését és az eljárás során vizsgálandó
szempontokat,
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d) építmény rendeltetésének engedélyhez kötött, de engedély nélküli kereskedelmi rendeltetésre változtatása vagy
átalakítása miatt alkalmazható bírság összegét, a bírság kiszabásának részletes szabályait, valamint a beszedett bírság
felhasználását”
(rendeletben állapítsa meg.)

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
22. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki
a) a születési évének megfelelő – az (1) bekezdésben meghatározott – öregségi nyugdíjkorhatárt (a továbbiakban:
öregségi nyugdíjkorhatár) betöltötte, és
b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.”
(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel
rendelkezik.”
(3) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.”
(4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 67. § b) pontjában az „európai uniós rendelet”
szövegrész helyébe az „európai uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek)” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a)
18. § (4) bekezdése, és
b)
102/E. §-a.

13. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
23. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény X/A. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„X/A. FEJEZET
EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK ÉS EGYÉB VAGYONELEMEK VAGYONKEZELŐINEK
KIJELÖLÉSÉRŐL”
24. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján a Budapest
IV. kerület 76561/221 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) üzemeltetéséhez, valamint az Ingatlanon
végzett sporttevékenység ellátásához kapcsolódó állami tulajdonú ingó vagyonelemek vagyonkezelőjeként a Vasas
Sport Clubot (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) jelöli ki.”
25. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)” szöveg lép.
26. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
27. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. § (6) és
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet
a) az első fokon eljáró hatóság hetven,
b) a másodfokon eljáró hatóság harminc
napon belül bírálja el.

8. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

807

(7) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a jogszabályban meghatározott hatóság
azon szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban harminc,
b) a másodfokú eljárásban húsz
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az ügyintézési határidőbe beleszámít.”
28. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 37. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha)
„c) a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha)
„e) az engedélyezéshez szükséges állampapír lejegyzése a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedési
engedélye kiadásától számított 45 napon belül nem történt meg, vagy azt az értékesítésre jóváhagyott vállalkozás
nem jelzi vissza az idegenrendészeti hatóságnak.”

29. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/O. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzetgazdasági érdekből nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt
vagy családtagját érintő idegenrendészeti eljárások kivételével kézbesítési meghatalmazott az idegenrendészeti
eljárásban nem járhat el. Kézbesítési meghatalmazottként a jogi képviselő jár el.”
30. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 110. § (18) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult ügyekben kell alkalmazni.”
31. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 110/B. §-sal egészül ki:
„110/B. § (1) E törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2018. évi XL. törvénnyel megállapított rendelkezései hatálybalépését megelőzően, nemzetgazdasági érdekre
hivatkozással benyújtott nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban, amennyiben
a bíróság az idegenrendészeti hatóság döntésének felülvizsgálata iránti közigazgatási perben hozott ítéletében
az idegenrendészeti hatóságot új eljárásra kötelezi, a megismételt eljárás során a nemzeti letelepedési engedély iránti
kérelem előterjesztésekor hatályos jogszabályt kell alkalmazni.
(2) A 37. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott visszavonási ok nem alkalmazható a nemzetgazdasági érdekre
hivatkozással kiadott nemzeti letelepedési engedélyekre és az ezen a jogcímen kiadott nemzeti letelepedési
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja részére kiadott nemzeti letelepedési
engedélyekre.
(3) A tartózkodási, illetve letelepedési jogosultság ellenőrzése céljából az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős
bizottsága által jóváhagyott vállalkozások által e törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel megállapított rendelkezései hatálybalépését megelőzően
teljesített összesített adatszolgáltatást az idegenrendészeti hatóság 6 évig kezeli. Az adatszolgáltatás tartalmazza
a tárgyhónapban kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok tulajdonosainak, valamint gazdasági társaság
esetén annak többségi tulajdonosa természetes személyazonosító adatait, továbbá a vállalkozás által lejegyzett
államkötvények számát, valamint azt, hogy a lejegyzés mely kérelmezők befizetéseiből történt.
(4) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága által jóváhagyott vállalkozás köteles
az idegenrendészeti hatóság részére a 2018. szeptember 30-ig összesített adatszolgáltatást teljesíteni, amely
tartalmazza a lejegyzett államkötvény darabszámát, sorozatszámát, az állampapír-vásárlás dátumát, azon
harmadik országbeli állampolgár, valamint gazdasági társaság esetén annak többségi tulajdonosa természetes
személyazonosító adatait, akinek részére az adott sorozatszámú értékpapír értékesítése megtörtént, a kibocsátott
értékpapír darabszámát, sorozatszámát, az értékesítés dátumát.”
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32. §		
Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
1.
32. § (6) bekezdése,
2.
35/A.–35/C. §-a,
3.
110. § (11)–(17) bekezdése,
4.
111. § (9) bekezdése.

15. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
33. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti kiotói egységek átruházásából keletkezett bevételek felhasználásáról a miniszter a Zöld
Beruházási Rendszer keretében az Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban gondoskodik.”
34. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény
1.
5. § (2) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter – a miniszterrel együttműködésben –”
szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg,
2.
8. § (2) bekezdésében az „Az államháztartásért felelős miniszter a miniszterrel együttműködésben” szövegrész
helyébe az „Az iparügyekért felelős miniszter” szöveg,
3.
9. § (2) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter a miniszterrel együttműködésben” szövegrész
helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg,
4.
9. § (7) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatja a minisztert és” szövegrész helyébe
az „az iparügyekért felelős miniszter tájékoztatja” szöveg,
5.
9. § (8) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter évente tájékoztatja a minisztert és” szövegrész
helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter tájékoztatja” szöveg,
6.
10. § (2) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős
miniszter” szöveg,
7.
10/C. § (6) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
8.
10/G. § (6) bekezdésében az „Az energiapolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
9.
13/F. § (5) bekezdésében a „Jegyzőkönyvvel kapcsolatos” szövegrész helyébe a „Jegyzőkönyvvel és
a sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22. napján aláírt egyezmény
kihirdetéséről szóló 31/1990. (II. 16.) MT rendelettel kapcsolatos” szöveg, és
10.
13/F. § (6) bekezdésében a „gázokkal kapcsolatos” szövegrész helyébe a „gázokkal és az ózonréteget lebontó
anyagokkal kapcsolatos” szöveg
lép.

16. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
35. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f ) pontjában
a „környezetvédelemért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős” szöveg lép.

17. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
36. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
43/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „töltötte be,” szövegrész helyébe a „töltötte be, és” szöveg lép.
37. §		
Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 43/A. § (1) bekezdés d) pontja.
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18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
38. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe
a „2020.” szöveg lép.

19. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
39. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés nem alkalmazható, ha a miniszterelnök a miniszternek személyi illetményt állapít meg a 39/A. §
szerint.”
40. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 17. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről
készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül; kezelésére és megismerésére
a köziratok védelméről, a minősített adat védelméről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) Az összefoglaló készítésének, valamint belső kormányzati felhasználásának részletes szabályait, feltételeit
a Kormány normatív határozatban határozza meg.”
41. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény az „A miniszter javadalmazása” című alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A miniszterelnök a miniszter részére az e törvényben meghatározott javadalmazásra vonatkozó
szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg.
(2) A személyi illetmény a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra állapítható meg.
(3) A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt központi
államigazgatási szerv, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv, illetve a miniszter
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben
kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő,
legnagyobb éves jövedelem egytizenkettedét.
(4) A miniszter részére személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem fizethető.”
42. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény a következő 92. §-sal egészül ki:
„92. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel
megállapított 39/A. § (2) bekezdését a 2018. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a személyi illetmény 2018.
augusztus 1-jétől 2019. február végéig terjedő időszakra állapítható meg.”
43. §		
Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdése

20. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása
44. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
1.
20. § (7) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében
a „környezetvédelemért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős” szöveg, és
2.
21. § (2) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős” szövegrészek helyébe a „hulladékgazdálkodásért
felelős” szöveg
lép.
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21. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása
45. §		
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) Amennyiben a világörökségi helyszínen fennálló állami tulajdonban álló épület, műtárgy egyéb közterületi
építmény (a továbbiakban együtt: építmény) nem illeszkedik a világörökségi helyszín egységes településképi
megjelenéséhez, vagy ellehetetleníti a világörökségi helyszín, mint kiemelkedő egyetemes érték fenntartására és
bemutatására irányuló fejlesztési tervek megvalósítását, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter az építésügyi
szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter egyetértésével kezdeményezheti az állam tulajdonosi
jogait gyakorló szervnél az ingatlan átépítését, bontását.
(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter kezdeményezése alapján az állam tulajdonosi jogait gyakorló
szerv megteszi az állami tulajdonú építmény átépítése vagy bontása érdekében szükséges intézkedéseket.”

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
46. §

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyészt havonta beosztási pótlék illeti meg, amelynek összege az illetményalap
a) húsz százaléka a járási ügyészség ügyésze esetében,
b) harmincöt százaléka a főügyészség ügyésze esetében,
c) ötven százaléka a fellebbviteli főügyészség ügyésze esetében,
d) nyolcvan százaléka a Legfőbb Ügyészség ügyésze esetében.”
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés alapján adományozott vagy a (3) bekezdés alapján megállapított (a továbbiakban együtt:
adományozott) címmel címpótlék jár havonta, amelynek összege az illetményalap
a) harminc százaléka a „Címzetes főügyészségi ügyész”,
b) negyvenöt százaléka a „Címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész”,
c) hatvan százaléka a „Címzetes legfőbb ügyészségi ügyész”,
d) kilencven százaléka a „Legfőbb ügyészségi tanácsos”
cím esetén.”
(3) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg.”

47. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása
48. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 13. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alaprész feletti rendelkezési jogot a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi
IV. törvény 39/A. § (1) bekezdése határozza meg.”
(2) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 20. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alaprészből nyújtott támogatások részletes feltételeiről támogatási szerződésben – az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv részére nyújtott támogatások esetében támogatói okiratban – kell rendelkezni. A szerződést
az alaprész kezelésére vonatkozó eljárásrendben meghatározottak szerint az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv köti meg.”
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24. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
49. §		
Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
1.
7. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban
nem áll,” szövegrész, és
2.
9. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban
nem áll,” szövegrész.

25. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
50. §		
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Az Alapot a miniszter által miniszteri rendeletben kijelölt szervezet (a továbbiakban: Alapkezelő) kezeli.
Az Alapkezelő felel a kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért.”

26. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
51. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A szakközépiskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélyével a kilencedik évfolyamot
a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott tartalmú, szakképzést előkészítő évfolyam előzheti meg.”
52. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakközépiskolának – a 9. § (7a) bekezdésében meghatározott esetben a szakképzést előkészítő évfolyamon
túl – öt évfolyama van, amelyből
a) három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati
oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint
b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.”
53. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a 9. §
(7a) bekezdése szerinti engedély kiadásának feltételeit, részletes eljárási szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)
54. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1.
9. § (8) bekezdésében a „kerettantervben” szövegrész helyébe a „kerettantervben, tantervi programban” szöveg,
az „alternatív iskolai kerettantervben” szövegrész helyébe az „alternatív iskolai kerettantervben, az alternatív
alapfokú művészeti iskolák tantervi programjában” szöveg,
2.
9. § (9) bekezdésében a „kerettanterv” szövegrész helyébe a „kerettanterv, tantervi program” szöveg
lép.

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
55. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a a következő (3)–(10) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kormányzati szektorba sorolt, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: kormányzati szektorba sorolt pénzügyi
intézmény) adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen a (4)–(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével köthet.
E rendelkezést nem kell alkalmazni a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletekre.
(4) A Kormány legkésőbb a költségvetési évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat Költségvetési Tanács
számára, a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint történő benyújtásáig meghatározza azt az összeget (a továbbiakban:
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keretszám), amelyet a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény költségvetési év utolsó napján fennálló,
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti konszolidált adósságállománya nem haladhat meg. A Kormány a költségvetési
év során – az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezésére – az államadósság-mutató e törvény szerint
meghatározott alakulásának veszélyeztetése nélkül módosíthatja az előző évben meghatározott értéket.
(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti keretszámot a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény 3. § (1) bekezdés
a)–e) pontjai szerinti adósságállománya, és a pénzügyi intézmény által elfogadott betétekből eredő adósságállománya
együttes összegére határozza meg.
(6) A Kormány (4) bekezdés szerinti döntéseit az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi, állami tulajdonú
kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény esetén annak tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv véleményének
kikérésével. A Kormány döntései a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény legalább hároméves középtávú
üzleti stratégiájának bemutatásával kezdeményezhetők.
(7) Állami tulajdonú kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény esetén annak tulajdonosi joggyakorlását ellátó
szerv gondoskodik a középtávú üzleti stratégiának, az éves üzleti tervnek, valamint az éves forrásbevonási tervnek
a Kormány (4) bekezdés szerinti döntésével való összhangjáról. Egyéb esetben az államháztartásért felelős miniszter
gondoskodik a keretszám kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézménnyel történő megismertetéséről.
(8) A kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény a keretszám betartásának alakulásáról évente legalább négy
alkalommal a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal adatot szolgáltat az államháztartásért felelős
miniszternek. Amennyiben az egyes adatszolgáltatások közötti időszakban a keretszám betartását befolyásoló
esemény következik be, vagy kockázat merül fel, arról a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény
haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert és tulajdonosi joggyakorlóját.
(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti adatok alapján az államháztartásért felelős miniszter az államadósság-mutató
e törvény szerint meghatározott alakulásának veszélyeztetését jelzi előre, a Kormánynál az államadósságra vonatkozó
követelmények betartásához szükséges intézkedést kezdeményezhet.
(10) Az államháztartásért felelős miniszter a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának megőrzése érdekében a keretszámtól eltérő adósságot keletkeztető ügyletet is
engedélyezhet. A döntés során a miniszter mérlegeli az államadósság-mutató alakulását, a mutatóra vonatkozó
követelmény veszélyeztetéséből vagy be nem tartásából eredő hatás összevetését a pénzügyi intézmény vagy
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása megőrzésének hatásával, a pénzügyi intézmény által a működőképessége
tekintetében jelzett kockázatok mértékét.”
56. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat)
„d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint
az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró
futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.”
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B.–10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a Kormány
előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt
kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot
keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait
vizsgálja.
(10) Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania.”

57. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány eltekinthet a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásától, amennyiben a szerződés-módosítás vagy
az adósságmegújítás során keletkező ügylet az eredetivel megegyező, vagy kedvezőbb kondíciót tartalmaz az ügyletet
keletkeztető, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban
álló gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság számára.”
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58. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Tanács)
„a) az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban véleményt nyilvánít a központi költségvetésről
szóló törvény tervezetéről, ennek keretében külön is vizsgálja a költségvetési hiány mértékét, valamint a 3/A. §
(2) bekezdésének való megfelelést,”
59. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Ha a Tanács a (2) bekezdésben meghatározott határidőig a tervezettel kapcsolatos egyet nem értését jelezte,
a Kormány a tervezetet ismételten megtárgyalja, és azt követően nyújtja be az Országgyűlésnek. A Kormány
a benyújtással egyidejűleg, a törvényjavaslat indokolásában tájékoztatja az Országgyűlést arról, hogy a Tanács
észrevételei alapján milyen módosításokat hajtott végre a törvénytervezetben, illetve indokolja a Tanács
észrevételeinek esetleges elutasítását. Ha a Tanács véleményében azt állapította meg, hogy a törvénytervezet szerinti
kormányzati szektor egyenlege nem felel meg a 3/A. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek, akkor a Kormány
a törvényjavaslat indokolásában köteles értékelni a 3/A. § (2) bekezdése szerinti követelmények teljesítését.”
60. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény részére megállapított keretszám betartásának alakulásáról
szóló adatszolgáltatás részletes szabályait.”
61. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14. alcíme a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § (1) 2018. december 31-ig a 9. §-ban meghatározottaktól eltérően a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi
intézmény háromszázhatvanöt napon túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért
felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. A döntés során a miniszter mérlegeli az államadósság-mutató
alakulását, a pénzügyi intézmény működőképességéhez szükséges és az intézmény fennálló kötelezettségeiből
eredő forrásigény mértékét és ütemezését.
(2) A 9. § (4) bekezdése alapján a 2019. évre meghatározandó értéket a Kormány legkésőbb 2018. október 31-ig
hagyja jóvá.”
62. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1.
10. § (6) bekezdésében a „belül lejáró” szövegrész helyébe a „belül keletkeztetett és lejáró” szöveg,
2.
10/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „az új futamidő” szövegrész helyébe az „a futamidő” szöveg
lép.
63. §		
Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1.
10/C. § (2) bekezdés a) pontjában a „hitelt folyósító” szövegrész, és
2.
10/C. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , illetve az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. törvény hatálybalépése előtt a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész.

28. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
64. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, vagy más személy
vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy
ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: társaság) által ellátott állami vagy önkormányzati feladat, illetve
végzett egyéb tevékenység (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: feladat) költségvetési szerv által
történő átvételére, a társaság megszüntetésére, a megszüntetéssel összefüggő eljárások lefolytatására, a társaság

814

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

8. szám

jogainak és kötelezettségeinek rendezésére, a társaság tagjának helytállási kötelezettségére az ebben az alcímben
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A Kormány az állami feladat központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság e törvény alapján
történő megszüntetéséről kormányrendelettel, a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati feladat
költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság e törvény alapján történő megszüntetéséről önkormányzati
rendelettel dönt. Az átvétel időpontjának, a kormányrendelet, illetve az önkormányzati rendelet kihirdetésének és
hatálybalépésének megállapításakor figyelemmel kell lenni az állami, illetve az önkormányzati feladat átvételéhez,
valamint az ebben az alcímben és törvényben meghatározottak teljesítéséhez szükséges időigényre.”
65. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdésben foglaltakon túl azon önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ezen alcím alapján történő
megszüntetése kizárt, amely a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel rendelkezik.”
66. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A feladat átvételének időpontjában a társaság tulajdonában álló vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen
az államra, illetve az önkormányzatra száll. Az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a vagyonkezelői jog
e törvény erejénél fogva ingyenesen az átvevő költségvetési szervet illeti meg. Az önkormányzat tulajdonába került
vagyon tekintetében az önkormányzati feladat átvételének időpontjával vagyonkezelési szerződést kell kötni.”
67. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A társaságnak a 41. § (1) bekezdése szerinti tagsági, részesedési jogviszonyaiból, a 41. § (4) bekezdés szerinti
ügyleteiből és – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kivételével – a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből származó valamennyi joga és kötelezettsége a feladat átvételének időpontjában
e törvény erejénél fogva az államra száll. A 41. § (1) bekezdése szerinti tagsági, részesedési jogviszonyokat a 11/A. §
(2) bekezdése szerinti kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a feladat
átvételének időpontját követő kilencven napon belül felül kell vizsgálni.”
68. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás,
valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen vagy közvetett – többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén az európai uniós forrásból, valamint a Kormány
rendeletében meghatározott fejlesztési célú, nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósíthatók. A kedvezményezett a költségvetési támogatás célja
szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthet, azokat más célra – így különösen
értékpapír-vásárlásra, kamatbevétel realizálására – még átmenetileg sem veheti igénybe.”
69. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60/B. § A helyi önkormányzat kérelme alapján a kincstár által e törvény alapján benyújtott beszedési megbízás
benyújtását a kincstár legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb négy hónapra elhalasztja, vagy a már benyújtott
beszedési megbízást visszavonja és legfeljebb négy hónappal később nyújtja csak be ismételten, ha a kérelmező
igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését a beszedési megbízás érvényesítése
veszélyeztetné.”
70. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni)
„g) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,”
([az a)–k) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].)
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint
a (2a) bekezdés szerinti felmentéssel rendelkező kincstári körön kívüli számlatulajdonos kivételével – hitelintézetnél
forintban vezetett fizetési számlával – az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának
munkáltatói támogatására szolgáló számla kivételével –, valamint értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek,
értékpapírt nem vásárolhatnak.”
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(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A kincstár fizetési számlát vezet
a) a bevett egyház megbízása esetén a bevett egyház számára,
b) törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság megbízása esetén a gazdasági társaság számára,
c) a (4b)–(4d) bekezdés szerinti esetekben,
d) ha törvény vagy kormányrendelet meghatározott pénzeszközök kezelését a kincstárnál vezetett fizetési számlán
írja elő.”
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (4c) és (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számláját
nem a kincstár vezeti, a 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlája mellett az 51. § (4) bekezdése szerinti költségvetési
támogatások fogadására a kincstárnál fizetési számlát vezethet.
(4d) A kincstár fizetési számlát vezet a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen
vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági társaság megbízása esetén az ilyen gazdasági társaság számára
51. § (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatások fogadására.”
71. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami viszontgarancia alapján az állam által kifizetett összeg behajtása (ideértve a követelés átruházást is) annak
a jogi személynek a feladata, amely a viszontgarancia alapjául szolgáló kezességet, garanciát nyújtja (a továbbiakban:
garantőr szervezet). A garantőr szervezet köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a kötelezettekkel
szemben fennálló követelés behajtása érdekében. Az állami viszontgaranciával érintett követelés átruházására
csak a Kormány rendeletében meghatározott esetekben kerülhet sor. Amennyiben a garantőr szervezet az állami
viszontgarancia alapjául szolgáló kezesség biztosítékaként biztosítást köt, az ebből származó térítés behajtásból
származó bevételnek minősül. A garantőr szervezet a követelés behajtásából származó, a Kormány rendeletében
meghatározott költségekkel csökkentett bevételt az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező
arányban köteles az államnak megfizetni. Ha a garantőr szervezet e fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a meg
nem fizetett összeg az állammal szembeni köztartozássá válik, és azt adók módjára kell behajtani.”
72. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kincstár a törzskönyvi nyilvántartás vezetése során jogosult a törzskönyvi jogi személy vezetőjének elektronikus
azonosítása és képviseleti jogosultságának igazolása céljából a Korm. rendeletben meghatározott adatokon túl
az adóazonosító jelének nyilvántartására és kezelésére. A kincstár a törzskönyvi jogi személy vezetőjének adóazonosító
jelét harmadik személy részére, jogszabályi felhatalmazás kivételével, nem teszi megismerhetővé.”
73. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje
a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy
tévesen mutat be, vagy
b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti,
a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.
(3a) A bírságot
a) ha az adatszolgáltatás kötelezettje olyan helyi önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
amely tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról
közös önkormányzati hivatal gondoskodik, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzattal
szemben,
b) ha az adatszolgáltatás kötelezettje az a) pont hatálya alá nem tartozó helyi önkormányzat vagy az irányítása alá
tartozó költségvetési szerv, a helyi önkormányzattal szemben,
c) ha az adatszolgáltatás kötelezettje társulás, nemzetiségi önkormányzat, valamint az ezek irányítása alá tartozó
költségvetési szerv, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai
ellátásáról gondoskodó költségvetési szerv irányító szervével szemben,
d) más esetben az adatszolgáltatás kötelezettjével szemben
kell kiszabni.”
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74. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„6. az 51. § (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatásokat, valamint e költségvetési támogatásoknak a kincstárnál
vezetett fizetési számlára történő folyósításával és felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat,”
75. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok feladatellátásának önkormányzati fenntartású költségvetési szerv által történő átvételének és
a társaság e törvény alapján történő megszüntetésének részletes szabályait.”
76. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli
számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági
társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió
forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még
fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig átutalja. Ezt követően
a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési
számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő
elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. E rendelkezést a 2018.
október 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell alkalmazni”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állami adó- és vámhatóság 2018. október 1-jével a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás részére egy egyszeri
adatátadás keretében elektronikusan átadja a törzskönyvi jogi személy adószámát, valamint – a nyilvántartást vezető
szerv adatszolgáltatása alapján azonosított – vezetője vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy
nevét és adóazonosító jelét nyilvántartásba vétel céljából. Az átadást követő naptól a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett törzskönyvi jogi személy által bejelentett vezető adóazonosító jele, átadásra kerül az „Egyablakos rendszer”
keretében az állami adó – és vámhatóság részére.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott azonosítás sikertelensége esetén a hiányzó személyes adatok feltöltését
a kincstár hibakezelési eljárás keretében egyedileg hajtja végre a rendelkezésre álló adatok, illetve iratok alapján.”
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Azon kincstári körön kívüli számlatulajdonosok, amelyek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel megállapított 79. § (3) bekezdése értelmében értékpapírszámlával
nem rendelkezhetnek, a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi
XL. törvény hatálybalépésekor meglévő értékpapírszámláikat azok lejáratáig fenntarthatják.”

77. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
9. § a) pontjában a „hatáskör” szövegrész helyébe a „hatáskör (a továbbiakban együtt: alapítói jogok)” szöveg,
2.
9/A. alcím címében az „állami” szövegrész helyébe az „állami, valamint önkormányzati” szöveg,
3.
11/A. § (3) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben, illetve
önkormányzati rendeletben” szöveg,
4.
11/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet, illetve
önkormányzati rendelet” szöveg,
5.
11/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „államot” szövegrész helyébe az „államot, illetve az önkormányzatot”
szöveg,
6.
11/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe a „vagy állami feladat átvétele esetén” szöveg,
7.
11/A. § (3) bekezdés e) pontjában, (4) bekezdés c) pontjában az „az állami feladat” szövegrész helyébe
az „a feladat” szöveg,
8.
11/A. § (4) bekezdésében az „Az állami feladat” szövegrész helyébe az „A feladat” szöveg,
9.
11/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „államnak” szövegrész helyébe az „államnak, illetve az önkormányzatnak”
szöveg,
10.
11/A. § (4) bekezdés e) pontjában az „állammal” szövegrész helyébe az „állammal, illetve az önkormányzattal”
szöveg,
11.
11/A. § (5) bekezdésében az „állam” szövegrészek helyébe az „állam, illetve az önkormányzat” szöveg,
12.
11/A. § (6) bekezdés d) pontjában az „állam” szövegrész helyébe az „állam, illetve az önkormányzat” szöveg,
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11/A. § (9) bekezdésében az „állami tulajdonban lévő” szövegrész helyébe az „állami, illetve önkormányzati
tulajdonban” szöveg,
11/A. § (9) bekezdésében az „állam” szövegrészek helyébe az „állam, illetve önkormányzat” szöveg,
11/B. § (1) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrész helyébe az „a feladat” szöveg,
11/B. § (4) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe az „állami, illetve önkormányzati” szöveg,
11/B. § (6) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrészek helyébe az „a feladat” szöveg,
11/C. § (1) bekezdésében az „Az állami feladat” szövegrész helyébe az „A feladat” szöveg,
11/C. § (3) bekezdésében az „az állam” szövegrész helyébe az „az állam, illetve az önkormányzat” szöveg,
11/C. § (5) bekezdésében az „Az állami feladat” szövegrész helyébe az „A feladat” szöveg,
11/C. § (5) bekezdésében az „az állam” szövegrész helyébe az „az állam, illetve önkormányzat” szöveg,
11/C. § (5) bekezdésében az „az államot” szövegrész helyébe az „az államot, illetve önkormányzatot” szöveg,
11/C. § (5), (7) és (8) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrész helyébe az „a feladat” szöveg,
11/C. § (6) és (9) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrész helyébe az „a feladat” szöveg, az „Az állami
feladat” szövegrész helyébe az „A feladat” szöveg,
11/D. § (2) és (3) bekezdésében a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet, illetve
önkormányzati rendelet” szöveg,
11/D. § (2) bekezdésében a „kormányrendeletre” szövegrész helyébe a „kormányrendeletre, illetve
az önkormányzati rendeletre” szöveg,
11/D. § (2) bekezdésében az „az állami feladatot” szövegrész helyébe az „a feladatot” szöveg,
11/D. § (3) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrészek helyébe az „a feladat” szöveg,
11/D. § (3) bekezdésében a „11/A. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe a „11/A. § (8) és (8a) bekezdése” szöveg,
11/D. § (5) bekezdésében a „11/A. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „11/A. § (8) és (8a) bekezdésében”
szöveg,
11/E. § (1) bekezdésében az „az állami feladatot” szövegrész helyébe az „a feladatot” szöveg,
11/E. § (1) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrészek helyébe az „a feladat” szöveg,
11/F. § (1) bekezdésében az „Az állami feladat” szövegrész helyébe az „a feladat” szöveg,
11/F. § (1), (12) és (13) bekezdésében az „az állami feladat” szövegrész helyébe az „a feladat” szöveg,
11/F. § (1) és (8) bekezdésében a„közalkalmazotti, kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a„közalkalmazotti,
közszolgálati tisztségviselői, kormányzati szolgálati” szöveg,
11/F. § (7) bekezdésében a „közalkalmazotti, kormányzati szolgálati” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti,
közszolgálati tisztségviselői, kormányzati szolgálati” szöveg,
39. § (5) bekezdésében a „főfelügyelő” szövegrész helyébe a „felügyelő” szöveg,
58. § (2) bekezdésében a „hónaptól a Kormány” szövegrész helyébe a „hónaptól a hatodik hónapig a Kormány”
szöveg,
105/B. § (1) bekezdésében a „bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi” szövegrész helyébe
a „bejelentési vagy adatszolgáltatási” szöveg, és
109. § (1) bekezdés 39. pontjában a „bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi” szövegrész helyébe
a „bejelentési vagy adatszolgáltatási” szöveg

lép.
78. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
21. § (4a) bekezdése,
2.
79. § (3a) bekezdése, és
3.
111. § (12) és (32) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
9/A. alcím címében a „központi” szövegrész,
2.
11/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „központi” szövegrész,
3.
11/E. § (1) bekezdésében a „központi” szövegrészek,
4.
11/E. § (2) bekezdésében a „központi” szövegrész,
5.
27. alcím címében és 39. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „főfelügyelő,” szövegrész,
6.
39. § (1) bekezdésében a „főfelügyelőt,” szövegrész,
7.
39. § (3) bekezdésében a „főfelügyelő,” szövegrészek,
8.
39. § (5) bekezdésében a „ , költségvetési felügyelő kormányzati szolgálati jogviszonyára a minisztériumban
főosztályvezető-helyettesi munkakörben” szövegrész,
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58. § (2) bekezdésében a „ , legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amely évben az éves költségvetési
beszámolót el kellett készítenie” szövegrész,
109. § (1) bekezdés 5. pontjában az „és a fejezeti stabilitási tartalék” szövegrész, és
109. § (1) bekezdés 12. pontjában a „főfelügyelő,” szövegrészek.

29. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
79. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme,
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése. A kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok – kulturális és természeti
értékek jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő – érvényesítésének nem akadálya a vagyon
értékváltozása.”

30. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
80. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény „A megszűnés” című alcíme a következő 62/A. §-sal
egészül ki:
„62/A. § Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő
30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak
kell tekinteni.”
81. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„f ) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt
a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi;”
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti
határozatával kell igazolni.”

82. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 69. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.”
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 69. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a kormánytisztviselő a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít,
a) amennyiben végkielégítés illeti meg, egyhavi végkielégítésre jogosult, és a részére kifizetett végkielégítés
összegének az egyhavi mértéken felüli részét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábbi
munkáltató részére köteles visszafizetni,
b) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell venni.”

83. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta
ki, az arányos szabadságot (ha a kormánytisztviselőnek van fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha
a kormánytisztviselő
a) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos szabadságból
a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati szolgálati jogviszony létesítése közötti
időtartamra eső szabadságot – a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és
megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti munkáltatói értesítés
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kézhezvételét követő 15 napon belül – meg kell váltani, és a fennmaradó szabadságot a létrejövő kormányzati
szolgálati jogviszony alapján a kormánytisztviselőt megillető szabadsághoz hozzá kell számítani,
b) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít, az arányos szabadságot a jogviszony megszűnését
követő 40. napon kell megváltani.”
84. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a kormánytisztviselő a 62/A. § szerint év közben létesít új jogviszonyt, a korábbi munkáltató által
tárgyévre megállapított eltérítés mértékére az új munkáltatónál a tárgyévben akkor jogosult, ha az új munkáltató
a kormánytisztviselő jogviszony létesítését követő legalább 45, legfeljebb 60 napon belüli, soron kívüli
teljesítményértékelése alapján azt részére megállapítja.”
85. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„g) a 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot, és”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban”
(töltött időt kell figyelembe venni.)

86. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a kormánytisztviselő a 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén a két
jogviszony közötti időtartamra.”
87. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti juttatás nem illeti meg a kormánytisztviselőt a 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén
a két jogviszony közötti időtartamra.”
88. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 260/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„260/C. § E törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi
XL. törvénnyel megállapított 8. § (5) bekezdését, 46. § (1) bekezdését, 62/A. §-át, 69. § (8) és (11) bekezdését, 74. §
(2) bekezdését, 107. § (2) bekezdését, 133. § (8) bekezdését, 150. § (3) bekezdés g) pontját, 151. § (2a) bekezdését
és 152. § (1a) bekezdését a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi
XL. törvény hatálybalépését követő jogviszony-megszüntetésekre, illetve megszűnésekre kell alkalmazni.”
89. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1.
8. § (5) bekezdésében a „töltött időt” szövegrész helyébe a „töltött időt, valamint a 62/A. § szerinti jogviszonylétesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot” szöveg,
2.
46. § (1) bekezdésében az „59. §-ban” szövegrész helyébe az „59. §-ban és a 62/A. §-ban” szöveg, és
3.
74. § (2) bekezdésében a „107. § (2)–(2a)” szövegrész helyébe a „107. § (2)” szöveg
lép.
90. §		
Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2a) bekezdése.

31. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
91. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/S. § A 48/A. § c) és d) pontja alapján teljesített befizetés a miniszter által vezetett minisztérium fejezetének
bevételét képezi, amely bevételt a miniszter a felsőoktatás fejlesztésére fordítja.”
92. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) 2018. augusztus 1-jétől
a) az Edutus Főiskola Edutus Egyetem,
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b) a Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Egyetem,
c) a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola,
d) a Zsigmond Király Egyetem Milton Friedman Egyetem
megnevezéssel működik.”
93. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

32. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
94. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 4. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A képviselői megbízatással nem rendelkező háznagy a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg
kétszeresének megfelelő összegű illetményre, továbbá a miniszter részére jogszabályban biztosított egyéb juttatásra
jogosult. A képviselői megbízatással nem rendelkező háznagy jogállására – a megbízatás keletkezése és megszűnése,
a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése, valamint az összeférhetetlenség kivételével – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
95. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a képviselő házelnöki, miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi,
miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi megbízatással rendelkezik, a társadalombiztosítás ellátásaira való
jogosultság szempontjából e megbízatását kell figyelembe venni.”
96. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő
időszakra megállapított képviselői tiszteletdíj havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett,
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő
összeg.”
97. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a képviselő
a) egy állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja, tiszteletdíja az (1) bekezdésben
meghatározott összeg 1,2-szerese,
b) a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő, a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság tagja, tiszteletdíja
az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,4-szerese.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset alacsonyabb a tárgyévet megelőző
második évre vonatkozó, hivatalosan közzétett nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset összegénél, az (1) és
(2) bekezdés szerinti tiszteletdíj összegét az utóbbi alapulvételével kell megállapítani.
(4) A képviselő az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjra az eskütételétől a megbízatásának megszűnéséig, a (2) bekezdés
szerinti tiszteletdíjra a bizottsági, illetve a további bizottsági tagsági megbízatás időtartamára jogosult.
(5) A képviselőcsoport vezetője képviselőcsoportvezetői megbízatásának időtartamára az (1) bekezdésben
meghatározott tiszteletdíj kétszeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult.
(6) A képviselőcsoport vezetőjének helyettese (a továbbiakban: képviselőcsoportvezető-helyettes)
a képviselőcsoportvezető-helyettesi megbízatásának időtartamára az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj
1,7-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult. Az e bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra
képviselőcsoportonként minden megkezdett huszonöt tag után egy-egy képviselőcsoportvezető-helyettes jogosult.”
(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A képviselőcsoport a 115. § (4) bekezdésében meghatározott keret terhére azoknak a képviselőcsoportvezetőhelyetteseknek, akik nem részesülnek a (6) bekezdés szerinti tiszteletdíjban, az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíjon felül külön juttatást állapíthat meg. Ebben az esetben a képviselőcsoportvezető-helyettest az (1) vagy
(2) bekezdés alapján megillető képviselői tiszteletdíj, valamint a tiszteletdíjon felüli külön juttatás együttes összege
nem haladhatja meg a (6) bekezdésben meghatározott összeget. Az e bekezdés szerinti juttatásban legfeljebb
a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számú képviselőcsoportvezető-helyettes részesülhet.
(8) A képviselőcsoportnak – a (6) és (7) bekezdés hatálya alá nem tartozó – további képviselőcsoportvezető-helyettesei
külön juttatásban nem részesülhetnek, és számuk nem haladhatja meg a képviselőcsoport létszámának 20%-át.
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(9) A képviselőcsoport vezetője és a képviselőcsoportvezető-helyettes az (5)–(7) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének bejelentésétől a megbízatás megszűnésének bejelentéséig jogosult.”
98. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § (1) Az alelnök tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg kétszerese.
(2) A 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság elnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának
elnöke, valamint a jegyző tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 1,7-szerese.
(3) A 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság alelnökének tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg 1,5-szerese.
(4) Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke az Interparlamentáris Unió Magyar
Nemzeti Csoportjának erre irányuló döntése esetén tiszteletdíjban részesíthető. Az alelnök tiszteletdíja a 104. §
(1) bekezdésében meghatározott összeg 1,4-szerese.
(5) Az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság
elnöke és alelnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint a jegyző
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a megbízatásának időtartamára jogosult. Az Interparlamentáris
Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke a (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a (4) bekezdés szerinti
döntés napjától az alelnök megbízatásának időtartamára jogosult.
(6) Ha a képviselő egyidejűleg több, a 4. § (6) bekezdésében, a 104. §-ban, az e §-ban vagy a 120. §-ban meghatározott
megbízatással rendelkezik, a magasabb összegű tiszteletdíjra jogosult.”
99. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109. § (1) A képviselő az általa – a saját vagy hozzátartozója használati jogát igazoló közokirat vagy teljes bizonyító
erejű magánokirat alapján – megjelölt személygépkocsi forgalmi rendszámára szóló – egy, az Országgyűlés Hivatala
által biztosított, másra át nem ruházható, készpénzre nem átváltható –, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható
üzemanyagkártya (a továbbiakban: üzemanyagkártya) használatára jogosult. Nem jogosult az Országgyűlés Hivatala
által biztosított üzemanyagkártyára az a képviselő, aki e törvény, illetve az állami vezetői juttatásokra vonatkozó
jogszabály vagy más jogszabály alapján személygépkocsi használatra jogosult.
(2) Az üzemanyagkártya feltöltése első alkalommal a feltöltés időpontját alapul véve az adott tárgynegyedév végéig,
a második alkalomtól kezdődően havonta történik az állami adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltségelszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával
felhasználható összeg kiszámításánál a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3 hengerűrtartalmú
személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma vehető figyelembe. Az autógázzal üzemelő tiszta
gázüzemű, a kettős üzemű, valamint a hibrid hajtású személygépkocsi esetében a benzinüzemű személygépkocsira
vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget kell alapul venni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg havonta – ha a képviselőnek a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhelye
a) Budapesten van – 2500 km-re,
b) Budapesttől 1 és 100 km között van – 4000 km-re,
c) Budapesttől 101 és 200 km között van – 5000 km-re,
d) Budapesttől 201 és 300 km között van – 6000 km-re,
e) Budapesttől 300 km-en túl van – 6500 km-re
elegendő üzemanyag értéke.
(4) Egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg – ha
a képviselő egyéni választókerületének területnagysága
a) 850 és 1150 km2 között van – 10%-kal,
b) 1151 és 1400 km2 között van – 20%-kal,
c) 1401 és 1650 km2 között van – 30%-kal,
d) 1651 és 1900 km2 között van – 40%-kal,
e) 1901 km2 fölött van – 50%-kal
emelkedik.
(5) A (3) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti – autópálya, illetve
autóút, ennek hiányában egyéb főközlekedési útvonal igénybevételével számított – legrövidebb közúti távolságot
kell figyelembe venni.
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(6) Az üzemanyagkártya felhasználható a közutak használatáért fizetendő használati díj, útdíj, valamint
az üzemanyagtöltő állomáson az autó karbantartását biztosító szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére is.
(7) A képviselő az üzemanyagkártyával felhasználható összeg (keret) erejéig jogosult a teljesen elektromos meghajtású
gépjármű töltésére fordított, valamint a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító
helyi és helyközi bérlet, valamint helyközi menetjegy – számlával igazolt – költségeinek megtérítésére is. Ha
a képviselő az üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond, az e bekezdés szerinti költségtérítés összege nem
haladhatja meg az (1)–(5) bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerűrtartalmú, benzinüzemű személygépkocsira
vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget.
(8) Az alelnök és – a 113. § (1) bekezdésében foglalt keret terhére – a képviselőcsoport vezetője személyi, illetve
hivatali célra személygépkocsi használatára jogosult. Az alelnök részére a személygépkocsit és használatának
költségeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.
(9) A képviselő ideiglenes külföldi kiküldetése idején a köztisztviselőkre irányadó napidíjra és költségtérítésre jogosult.”
100. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő kérelmére az Országgyűlés Hivatala által biztosított budapesti lakóház vagy lakás használatára
jogosult, kivéve, ha ő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában Budapesten az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan van. A képviselő akkor is jogosult lakóház
vagy lakás használatára, ha a képviselő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában csak
olyan budapesti lakóház vagy lakás van, amelyet öröklés vagy ajándékozás útján szerzett és az ingatlanon más
személynek haszonélvezeti joga áll fenn.”
(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 110. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a képviselő közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra vagy budapesti lakhatásával összefüggésben
támogatásra vagy egyéb juttatásra jogosult, az (1) bekezdés alapján kérheti az Országgyűlés Hivatala által biztosított
budapesti lakóház vagy lakás használatát, amennyiben a közjogi tisztségviselőként őt megillető lakhatással
kapcsolatos jogosultságairól lemond.”
101. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen igénybe venni a képviselői
tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A képviselő az Országgyűlés
Hivatalán keresztül jogosult havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 5%-ának
megfelelő összeg erejéig mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére, amelyhez az Országgyűlés Hivatala biztosít
megfelelő készüléket. A készülékkel − mobil fizetési rendszeren keresztül – megvalósuló, a közúti közlekedésről
szóló törvény szerinti várakozás biztosítását célzó parkolási szolgáltatás igénybevételéhez az Országgyűlés Hivatala
pénzügyi fedezetet nem biztosít. Az Országgyűlés Hivatala a képviselő számára biztosítja a minősített elektronikus
aláírás használatának lehetőségét és feltételeit.”
102. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő 111. § (1) bekezdése szerinti jogosultságai biztosítására az Országgyűlés Hivatala havonta legfeljebb
a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 70 %-ának megfelelő összeget használhat fel.
(3) A képviselő 111. § (3) bekezdésében meghatározott juttatásainak fedezetét az Országgyűlés Hivatala úgy biztosítja,
hogy a képviselő havonta a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj kétszeresének megfelelő összegű
keretre jogosult, amely nem tartalmazza a kifizetőt terhelő közterheket.”
103. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 109. § (1) bekezdése, a 111. § (1) és (4) bekezdése szerinti juttatás képviselő által fel nem használt – tárgyév
december 31-én vagy a képviselő megbízatásának megszűnésekor fennálló – keretmaradványa a tárgyévet követő év
január 1-jei hatállyal, illetve a képviselői megbízatás megszűnésekor a képviselőcsoportjának a 113. § (1) bekezdése
szerinti keretére kerül átcsoportosításra. Az e bekezdésben meghatározottakat a független képviselő esetében
megfelelően alkalmazni kell.”
104. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és támogatások fedezetére biztosított keret összegének túllépése
esetén a jogosulatlanul igénybevett összeg, valamint a 111. § (4) bekezdése szerinti parkolási szolgáltatás díja – a havi
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elszámolást követően – levonásra kerül a képviselő tiszteletdíjából, illetve a képviselő azt az Országgyűlés Hivatalának
visszafizeti.”
105. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 120. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„120. § A házelnök tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 2,7-szerese. A házelnök egyéb
juttatásaira – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény a miniszterelnök javadalmazása és juttatásai alcímében foglalt szabályokat
kell alkalmazni.”
106. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény a következő 145/B. §-sal egészül ki:
„145/B. § (1) A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított rendelkezéseket első alkalommal a 2018. augusztus hónapra járó
illetmények, tiszteletdíjak, egyéb juttatások és támogatások tekintetében kell alkalmazni.
(2) A Módtv. 4.-gyel megállapított 109. § szerinti juttatásokat első alkalommal 2018. augusztus 15-ig kell biztosítani.
(3) A 111. § (1) bekezdése és a Módtv. 4.-gyel megállapított 110. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Hivatala által
a Módtv.4. hatályba lépését megelőzően megkötött szerződéseket – ha szükséges – legkésőbb 2018. szeptember
30-ig módosítani kell.”
107. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 146. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (6) bekezdése, a 48–52. §, a Harmadik rész, a 36. és 37. alcím, a 120. §, a 145. § (8), (13) és (14) bekezdése,
a 145/B. §, a 149. § (1) bekezdése, a 160. § (1) bekezdés a)–e) és g)–h) pontja, a 160. § (3) bekezdése, valamint
az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
108. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a)
87. § (1) bekezdésében a „mindenkori” szövegrész helyébe a „104. § (1) bekezdése szerinti”,
b)
87. § (1) bekezdésében az „A képviselői tiszteletdíj” szövegrész helyébe az „A 104. § (1) bekezdés szerinti
képviselői tiszteletdíj”,
c)
110. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdésben”,
d)
110. § (2) bekezdésében a „25%-ának” szövegrész helyébe a „35%-ának”,
e)
110. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdésben”,
f)
110. § (3) bekezdésében a „25%-ának” szövegrész helyébe a „35%-ának”,
szöveg lép.
109. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a)
113. § (2) bekezdésében a „tiszteletdíj 40%-ának” szövegrész helyébe a „tiszteletdíjnak”,
b)
114. § (3) bekezdésében a „20%-ának” szövegrész helyébe az „50%-ának”
szöveg lép.
110. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 106. § (2) bekezdésében a „kizárólag a 104. § (1) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíj 30%-ára” szövegrész helyébe az „a 104. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott
tiszteletdíjra is” szöveg lép.
111. §		
Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 106. § (2) bekezdésében a „házelnök, a” szövegrész.

33. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
112. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási, jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében
jogosult az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) a 78. § (4) bekezdése szerinti
hulladékgazdálkodással kapcsolatos önálló részének adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére.”
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113. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő IX/A. Fejezettel egészül ki:

„IX/A. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA
78. § (1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter
a) irányítja
aa) a törvényben vagy kormányrendeletben feladatkörébe utalt hulladékgazdálkodási tevékenységeket,
ab) a nemzetközi szerződésekből adódó hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtását,
ac) a feladat- és hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási igazgatást;
b) közreműködik a hulladékgazdálkodási szakképesítési rendszer kialakításában és működtetésében.
(2) A hulladékgazdálkodás környezet állapotára gyakorolt hatásának megismerésére és a hulladékgazdálkodás
fejlesztésére irányuló kutatások összehangolása, támogatása, értékelése és állami hulladékgazdálkodással
összefüggő kutatási célok teljesítésének biztosítása – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével
együttműködésben – a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter feladata.
(3) A hulladékgazdálkodási ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tananyagok,
oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása az oktatásért felelős miniszter, valamint
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter közös feladata, a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő szakképzés
tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja a szakképesítésért felelős miniszter jogait, ellátja
a felsőoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat, és segíti a szakirányba tartozó felsőoktatási intézmények
oktató munkáját.
(4) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszert az OKIR önálló részeként
a környezetvédelemért felelős miniszter alakítja ki és működteti azzal, hogy annak szakmai tartalma tekintetében
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter egyetértése szükséges.”
114. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdése 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„29. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumokat, műszaki és felhasználási
feltételeket, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás rendjét, a tanúsításra jogosult
szervezetekre vonatkozó szabályokat;”
115. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap:)
„c) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az igazgatási
szolgáltatási díjköteles hulladékgazdálkodási eljárások, igazgatási jellegű szolgáltatások és bejelentések után
fizetendő díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos
részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
116. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
1.
73. § (3) bekezdésében, 75. § (4) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében, 87. § (1) és (2) bekezdésében, 88. §
(2) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős”
szöveg,
2.
88. § (3) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelemért felelős miniszterrel és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért
felelős” szöveg, és
3.
88. § (3) bekezdés b) pontjában az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
117. §		
Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
1.
32/A. § (6) bekezdése,
2.
67. §-a,
3.
88. § (2) bekezdés 2. pontja, és
4.
88. § (3) bekezdés b) pont bi) alpontja.
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34. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
118. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 4. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A kibocsátási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról, valamint a légi jármű üzembentartó
nyomonkövetési tervének jóváhagyásáról, módosításáról a hatóság tájékoztatja az iparügyekért felelős minisztert
(a továbbiakban: miniszter).
(3b) A miniszter a térítésmentes kiosztásra megállapított ÜHG-egységek mennyiségének alapjául szolgáló adatok
megfelelőségének felülvizsgálatát hatósági ellenőrzés keretében végezheti.”
119. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 18/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséig a miniszter zároltatja a villamosenergiatermelő forgalmi jegyzékbeli számláját. A fizetési kötelezettség villamosenergia-termelő általi hiánytalan teljesítésétől
számított 30 napon belül a miniszter gondoskodik a villamosenergia-termelő forgalmi jegyzékbeli számlája
zárolásának feloldásáról.”
120. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 18/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság évente jelentést készít az Európai Bizottság részére a beruházások megvalósításáról és a központi
számlán rendelkezésre álló összeg felhasználásáról. A hatóság az utolsó jelentését a (2) bekezdés szerinti zárójelentés
benyújtását követő év január 31-ig készíti el.”
121. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 18/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter gondoskodik a derogációs kérelem üzleti titkot nem tartalmazó változatának és annak az Európai
Bizottság által jóváhagyott esetleges jövőbeni módosításainak az általa vezetett minisztérium honlapján történő
közzétételéről.”
122. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének időpontját és az annak
igazolására alkalmas dokumentumokat. A miniszter a bejelentésről értesíti az Európai Bizottságot és a központi
tisztviselőt.”
123. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A miniszter a légiközlekedési kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó
bevétel 100%-ának, valamint a kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel
50%-ának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célok egyikére
vagy közülük többre fordított, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat keretében való felhasználásáról
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint gondoskodik.”
124. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
1.
18/A. § (2a) és (3) bekezdésében, 18/C. § (3) bekezdésében, 37. § (5) bekezdésében, 39. §
(2) és (3) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
2.
22. § (1) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, és
3.
36. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „10” szöveg
lép.
125. § (1) Hatályát veszti az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 14/A. §-a.
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(2) Hatályát veszti az az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
1.
30. § (3) bekezdésében az „és a 29. § tekintetében az energiapolitikáért felelős miniszter” szövegrész,
2.
34. § (6) bekezdésében az „ , és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és a zárolás feloldását
követő 8 napon belül” szövegrész, és
3.
38. § (4) bekezdésében az „– az energiapolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben –” szövegrész.

35. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
126. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 10. §
(3) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.

36. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása
127. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás esetében, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv
megtagadja az árverési vevő javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy az árverés sikertelen, a föld az állam
tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül. A mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyás megtagadásáról szóló
döntését, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyvet közli a földalapkezelő szervvel is. A földalapkezelő
szerv a jogerős döntés, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyv közlését követő 60 napon belül köteles
a becsértéket a végrehajtó, illetve a felszámoló részére átutalni.”
(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §-a a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Végrehajtási eljárás esetében, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az árverési vevő javára
a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy az árverés sikertelen, az árverést lefolytató mezőgazdasági igazgatási szerv
megkeresi a végrehajtót a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti folyamatos árverezési hirdetmény közzététele
érdekében. Ha a föld tulajdonjogára vételi ajánlat érkezik, a végrehajtó árverés lefolytatása érdekében ismételten
megkeresi a mezőgazdasági igazgatási szervet.”
128. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a következő 70/B. §-sal egészül ki:
„70/B. § (1) E törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi
XL. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2018. évi XL. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő azon végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell,
amelyekben a földárverések kitűzésére még nem került sor.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2018. évi XL. törvény hatálybalépése napjáig már kitűzte árverésre a földet, a mezőgazdasági igazgatási szerv
a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel megállapított
35. § (6) és (7) bekezdésének megfelelően folytatja le a földek árverését.”

37. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
módosítása
129. §		
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában
a „környezetvédelemért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős” szöveg lép.

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása
130. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. §
(2) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.
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39. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
131. §		
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCLII. törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

40. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
132. §		
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény:
1.
8. § (2) bekezdés c) pontjában a „folytathat le” szövegrész helyébe a „folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem
tartozó,” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó
rendeltetésmódosítások” szöveg, és
2.
10. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. § hatálya alá nem
tartozó, hatósági engedélyhez” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. §
hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások” szöveg
lép.

41. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
133. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 152. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a közigazgatási szerv a teljesítés elmaradására nem ad magyarázatot vagy az nem alapos, a bíróság
a közigazgatási szervet – a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezése mellett – teljesítési bírsággal sújtja. Nem
alapozza meg a teljesítési bírság alkalmazását, ha a közigazgatási szerv a bíróság által előírt eljárási cselekmények
hiánytalan foganatosítását követően – ha ezek hatására a bíróságétól eltérő jogi értékelésre jut – nem az új eljárás
lefolytatására kötelező jogerős határozatban kifejtett jogi álláspontot foglalja el, illetve nem az ott meghatározott
jogkövetkezményt alkalmazza.”

42. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
134. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kirendelt ügyvéd óradíját a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés állapítja meg úgy, hogy
annak összege az előző évi összegnél nem lehet alacsonyabb.”

43. Hatályba léptető rendelkezések
135. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 51. §–54. §, a 92. §–111. § és a 3. melléklet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 33. §–35. §, a 44. §, a 112. §–125. § és a 129. § az e törvény kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
A 23. §–26. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
A 20. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
A 46. §, a 47. § és a 2. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 70. § (2)–(4) bekezdése, a 73. §, a 76. § (3) bekezdése, a 77. § 37. pontja, a 78. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a 78. §
(2) bekezdés 5–9. és 11. pontja 2018. október 1-jén lép hatályba.
(8) A 12. §, a 13. §, a 15. §–18. §, az 56. § (1) bekezdése, a 71. §, a 78. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a 78. § (2) bekezdés
10. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
136. § (1) E törvény
1.
46. §-a, 47. §-a, valamint 2. melléklete az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
2.
58. §-a és 59. §-a az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése,
3.
79. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
4.
95. §–106. §-a, 108. §-a, 110. §-a és 111. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és
5.
127. §-a és 128. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
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(2) A 94. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez
A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő

1.

Budapest, 38440/52

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

2.

Budapest, 38440/53

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

3.

Budapest, 38440/54

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

4.

Budapest, 38442/12

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

5.

Budapest, 38442/13

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

6.

Budapest, 38442/14

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

7.

Budapest, 38442/15

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

8.

Budapest, 38293/78

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

9.

Budapest, 74333/1

Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

10.

Budapest, 74232

Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

11.

Budapest, 38852/6

Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

12.

Budapest, 38821/4

Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

13.

Budapest, 26085/1123

Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

14.

Budapest, 76561/221

Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

15.

Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

16.

Budapest, 29834/12

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

17.

Budapest, 29834/15
(81751/83751 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

18.

Budapest, 27913/1

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

19.

Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
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20.

Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

21.

Budapest, 23796/29

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

22.

Budapest, 38826

Magyar Lovassport Szövetség

829

”

2. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi CLXIV. törvényhez

Az ügyész vezetői pótléka
A vezetői pótlék az illetményalap százalékában
A vezetői munkakörök	

%

1.

A legfőbb ügyész

400

2.

A legfőbb ügyész helyettes

300

3.

A főosztályvezető ügyész
A fővárosi főügyész
Országos illetékességű főügyészség főügyésze

200

4.

A főosztályvezető-helyettes ügyész
A fellebbviteli főügyész
A nagyobb főügyészségi főügyész

150

5.

A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyészhelyettes
A főügyész

120

6.

A legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész
A nagyobb főügyészségi főügyészhelyettes
Országos illetékességű főügyészség főügyészhelyettese

110

7.

A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó osztályvezető helyettes ügyész
A főügyészhelyettes

100

8.

A legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész
A nagyobb főügyészségi osztályvezető ügyész
Országos illetékességű főügyészség osztályvezető ügyésze
A kiemelt járási ügyészségi vezető ügyész

80

9.

A kiemelt járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész
A nagyobb járási ügyészségi vezető ügyész

60

10.

A főügyészségi osztályvezető ügyész
A nagyobb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész
A kisebb járási ügyészségi vezető ügyész

50

11.

A főügyészségi csoportvezető ügyész
A kiemelt és a nagyobb járási ügyészségi csoportvezető ügyész

40

12.

A kisebb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész

30
”
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3. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
A

B

C

1.

2.

I. EGYETEMEK

I/A. Állami egyetemek

3.

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

4.

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6.

Debreceni Egyetem, Debrecen

7.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

9.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

10.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

11.

Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

12.

Miskolci Egyetem, Miskolc

13.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

14.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

15.

Óbudai Egyetem, Budapest

16.

Pannon Egyetem, Veszprém

17.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

18.

Semmelweis Egyetem, Budapest

19.

Soproni Egyetem, Sopron

20.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

21.

Szent István Egyetem, Gödöllő

22.

Széchenyi István Egyetem, Győr

23.

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

24.

Testnevelési Egyetem, Budapest

25.

I/B. Nem állami egyetemek

26.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

27.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

28.

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

29.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

30.

Közép-európai Egyetem, Budapest

31.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

32.
33.
34.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

35.

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

36.

Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

37.

Eszterházy Károly Egyetem, Eger

38.

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

39.

Neumann János Egyetem, Kecskemét

40.

II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

41.

Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

42.

Edutus Egyetem, Tatabánya
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43.

Kodolányi János Egyetem, Orosháza

44.

Milton Friedman Egyetem, Budapest

45.
46.
47.
48.
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III. FŐISKOLÁK
III/A. Állami főiskolák
Eötvös József Főiskola, Baja
III/B. Nem állami főiskolák

49.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

50.

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

51.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

52.

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

53.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

54.

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

55.

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56.

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57.

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58.

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

59.

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

60.

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

61.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

62.

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

63.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

64.

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

65.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

66.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

67.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

68.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

69.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

70.

Szent Pál Akadémia, Budapest

71.

Tomori Pál Főiskola, Budapest

72.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

73.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

74.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”
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2018. évi XLI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról*
I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„2. Belföldi illetőségű magánszemély:
a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel);
b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó
tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – legalább
183 napig Magyarország területén gyakorolja;
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett
jogállású, illetve hontalan személy; továbbá
d) az a)–c) pontban nem említett természetes személy, akinek
da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye;
db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel;
dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó
lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg;
azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és
gazdasági kapcsolatok fűzik, továbbá az állandó lakóhely az olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós ottlakásra
rendezkedett be és ténylegesen ott lakik. Nem változik az állandó lakóhely, ha a magánszemély ideiglenes jelleggel
huzamosabb ideig külföldön tartózkodik.”
(2) Az Szja tv. 3. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„34. Értékpapír: minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak
minősül, továbbá a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű
társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés, ideértve más, törvényben meghatározott olyan vagyoni hozzájárulást
is, amely tagsági jogviszonyt keletkeztet, különösen az ügyvédi iroda alapításakor szolgáltatott vagyont.”
(3) Az Szja tv. 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„42. Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás: jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján
költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag
a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy
a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó
támogatások;”
(4) Az Szja tv. 3. §-a a következő 86. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„86. Iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az Szja tv. 3. § 88. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„88. Biztosító szolgáltatása: a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítót a biztosítási szerződés alapján
terhelő kötelezettség keretében a biztosító által juttatott vagyoni érték.”
2. §		
Az Szja tv. 7. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A 3. § 89. pontjától eltérően nem szerez bevételt a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély, ha
a biztosító teljesítésére – a biztosító kockázati biztosítás alapján járó teljesítését ide nem értve – korlátozások nélkül
a díjat fizető más személy jogosult.”
3. §		
Az Szja tv. 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/B. § A magánszemély részére az állami adó- és vámhatóság az adóévet követő év február hónapjának utolsó
napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások alapján a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállított
adóbevallási tervezetet készít.”
4. §		
Az Szja tv. 12/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdéstől eltérően az adóköteles bevételt szerzett mezőgazdasági őstermelő, az általános forgalmi
adó fizetésére kötelezett magánszemély és az egyéni vállalkozó adóbevallási kötelezettségét akkor teljesíti, ha
az adóbevallási tervezet felhasználásával vagy adóhatósági közreműködés nélkül bevallást nyújt be.”
5. §		
Az Szja tv. 12/D. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
[A magánszemély – ide nem értve a 13. § b) pont szerint esetet – az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet
javításával, kiegészítésével teljesítheti bevallási kötelezettségét, ha az adóévben]
„o) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette és ezért ezzel
összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli.”
6. §		
Az Szja tv. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ingatlan bérbeadása esetén nem minősül bevételnek az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy
által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak (így különösen a közüzemi szolgáltatásnak) a bérbeadó által
a bérbevevőre – az igénybevétellel arányosan – áthárított díja.”
7. §		
Az Szja tv. 44/C. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a magánszemély külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási
szerződés alapján jogosult adóról való rendelkezésre, az adóbevallásában – a rendelkezési jogosultság alapja,
összege megállapításához szükséges adatokon túlmenően – feltünteti a külföldi biztosító nevét (megnevezését),
címét (székhelyét), továbbá azt az államot, amelyben a biztosító belföldi illetőségűnek minősül. A magánszemély,
ha adó feletti rendelkezési jogosultságát külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján
gyakorolta, az adóbevallásában vallja be a (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség összegét és az adóbevallás
benyújtására előírt határidőig fizeti azt meg.”
8. §		
Az Szja tv. 46. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania)
„c) lakás bérbeadásából származó bevételből, ha a magánszemély nyilatkozik arról, hogy a 17. § (5) bekezdését
alkalmazza.”
9. §		
Az Szja tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban
adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra
létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az adóhatóság által a kifizető részére elektronikus
úton továbbított nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot
felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. Nyilatkozat érvényesen
esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig adható azzal, hogy a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül
az is, ha a magánszemély újabb nyilatkozatot tesz. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett
nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie. A nyilatkozat tartalmát érintő
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bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Nem kell új nyilatkozatot
tenni, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.”
10. §		
Az Szja tv. 49/B. § (8) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vállalkozói adóalap
b) ha az (1)–(5) bekezdés rendelkezései szerint megállapított bevételnek a 4. és 11. számú melléklet szerint elszámolt
költséget nem haladja meg, vagy a meghaladó része nem éri el az adóévben a jövedelem-(nyereség-)minimumot, az egyéni
vállalkozó választása szerint]
„ba) adóbevallásában az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon – a jogkövetkezmények
szempontjából bevallásnak minősülő – bevallást kiegészítő nyilatkozatot tesz, vagy”
11. §		
Az Szja tv. 62. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A megszerzésre fordított összeg)
„h) az adófizetés alapjául szolgáló érték, ha az ingatlan megszerzésekor adóköteles jövedelemre tekintettel adófizetés
történt.”
12. §		
Az Szja tv. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy
kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az a rész, amelyet
a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja
a) béren kívüli juttatás esetében az előzőek szerinti jövedelem,
b) béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások esetében az előzőek szerinti jövedelem
1,18-szorosa.”
13. §		
Az Szja tv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles
jövedelem;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások
együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai
szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg.
(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton
lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel és
módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel.
(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján
meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény
előírásai szerint adómentes juttatásokat.
(5) Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a (4) bekezdéstől
eltérően mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket
meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve
cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10
százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.
(6) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott
adóköteles jövedelem;
b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek
igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes
megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély
(ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel
összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra,
szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen
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a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként
nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);
c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében
a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott
adóköteles jövedelem;
d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik
a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá,
azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap
50 százaléka.
(7) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a 71. § (1) bekezdés szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó része;
b) a 71. § (1) bekezdés szerint – az ott meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan – az adóévben biztosított
juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része;
c) a 71. § (2) bekezdés a) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó része;
d) a 71. § (2) bekezdés b) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó része.
(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló
jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
ac) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
b) más munkáltató esetében
ba) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló
jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
bc) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
(9) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában
az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) összes bevétel, egyéni vállalkozónál
az adóévi vállalkozói bevétel;
c) telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt
terhelő kiadásokból
ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos
kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének, vagy a kifizető választása
szerint a kiadások 20 százalékának, illetve – ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges – a kiadások
20 százalékának,
cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy az összes használat
szokásos piaci értéke 20 százalékának
a magánszemély által meg nem térített része.”
14. §

(1) Az Szja tv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő
Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több
juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is)
kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;
c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben
meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 75 ezer forint
támogatás.”
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(2) Az Szja tv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E § és a 70. § (8) bekezdés alkalmazásában
a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;
b) munkavállalónak minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatónál másik
munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen munkát végző
munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is;
c) üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint
üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely;
d) a Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel
a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére – az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont
szolgáltatóknál – szolgáltatások vásárolhatók.”
15. §		
Az Szja tv. a következő 95. §-sal egészül ki:
„95. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell
alkalmazni.
(2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 65. § (2) bekezdés a) és b) pontja, 66. § (3) bekezdése, 67. § (5) bekezdése
a hatálybalépését megelőzően megszerzett jövedelemre is alkalmazható.
(3) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 3. § 2. pontja, 1. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja, 9. pont 9.8. alpontja és
9. pont 9.8. alpont 9.8.1. alpontja a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.
(4) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 7. pont 7.40. alpontja a 2018. július 1-jét követően teljesített
kifizetésekre is alkalmazható.
(5) A 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatással összefüggésben az e törvény
2018. december 31-én hatályos szabályait alkalmazni kell.
(6) Az Szja tv. 70. § (1) bekezdés c) pontjának és 1. számú melléklet 6.pont 6.3. alpontjának 2018. december 31-én
hatályos rendelkezését a 2018-ban kezdődő biztosítási évre – de legfeljebb 2019. december 31-éig – megfizetett
biztosítási díjakra lehet alkalmazni.
(7) Az állami adó- és vámhatóság az egyéni vállalkozók számára első alkalommal a 2018. évre vonatkozóan készít
bevallási tervezetet.”
16. §		
Az Szja tv.
1.
1. számú melléklete az 1. melléklet,
2.
6. számú melléklete a 2. melléklet,
3.
11. számú melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
17. §		
Az Szja tv.
1.
3. § 93. pontjának nyitó szövegrészében a „biztosító teljesítésére” szövegrész helyébe a „44/C. § (8) bekezdése
szerinti visszafizetési kötelezettség összegével csökkentett biztosítói teljesítésre” szöveg, az „a biztosított
jogosult” szövegrész helyébe az „az a biztosított jogosult, akire a nyugdíjbiztosítási szerződést megkötötték”
szöveg, záró szövegrészében az „Amennyiben a járadékszolgáltatás” szövegrész helyébe az „Amennyiben
a szerződés létrejöttétől számított 10. év végéig tartó időszakra kalkulált járadékszolgáltatás” szöveg,
2.
22. § (6) bekezdésében az „igazolt” szövegrész helyébe a „számlával (számlákkal), más bizonylattal
(bizonylatokkal) igazolt” szöveg,
3.
44/B. § (7) bekezdés a) pont záró szövegrészében az „összegét, azzal” szövegrész helyébe az „összegét, külön is
feltüntetve az adóévben teljesített befizetéseket, azzal” szöveg,
4.
44/C. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „biztosító pénzforgalmi” szövegrész helyébe a „biztosító (vagy
jogutódja) pénzforgalmi” szöveg,
5.
44/C. § (8) bekezdésében a „magánszemélynek húsz százalékkal” szövegrész helyébe a „magánszemélynek
(a szerződőnek vagy – ha a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól és a szerződő kifizető vagy külföldi
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illetőségű személy, akkor – a biztosítottnak) húsz százalékkal” szöveg, az „úgy módosul, hogy” szövegrész
helyébe az „úgy módosul (ideértve a biztosított személyének cseréjére irányuló szerződésmódosítást is), hogy”
szöveg,
55. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg, a „jogerősen”
szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,
62. § (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontjában az „ingatlan esetében” szövegrész helyébe az „ingatlan,
vagyoni értékű jog esetében” szöveg,
78/A. § (2) bekezdésében a „2. pontjában” szövegrész helyébe a „III. fejezetében” szöveg,
78/A. § (4) bekezdésében a „számlával (számlákkal)” szövegrész helyébe a „számlával (számlákkal), más
bizonylattal (bizonylatokkal)” szöveg,
1. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában az „a helyi önkormányzat által a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott átmeneti segély, temetési segély, önkormányzati segély,
lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátására való
jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, települési támogatás” szövegrész helyébe az „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve
a települési támogatást is” szöveg, az „a súlyosan mozgáskorlátozott magánszemély részére jogszabály alapján
nyújtott közlekedési támogatás” szövegrész helyébe az „a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló jogszabály alapján adható támogatás” szöveg,
1. számú melléklet 4. pont 4.9. alpontjában a „felajánlja, azzal, hogy ez nem minősül az adócsökkentésre
jogosító közcélú adománynak” szövegrész helyébe a „felajánlja” szöveg,
1. számú melléklet 4. pont 4.24. alpont b) alpontjában a „családtagjának” szövegrészek helyébe a „közös
háztartásban élő Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának” szöveg,
1. számú melléklet 6. pont 6.8. alpontjában az „a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló
törvényben” szövegrész helyébe az „a biztosítási tevékenységről szóló törvényben” szöveg,
1. számú melléklet 8. pont 8.6. alpont f ) pontjában az „akinek nincs lakóhelye” szövegrész helyébe az „aki
nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával,
haszonélvezeti jogával” szöveg,
1. számú melléklet 9. pont 9.8. alpont nyitó szövegrészében a „haszonbérbe adásából származó jövedelem”
szövegrész helyébe a „haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult
erdőgazdálkodásból származó jövedelem” szöveg, 9. pont 9.8. alpont 9.8.1. alpontjában az „a jogosult állami
adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „a jogosultnak az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság” szöveg,
2. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 7. pont nyitó szövegrészében az „a 100 ezer –
2006. január 1-je előtti beszerzés esetén 50 ezer – forintnál” szövegrész helyébe az „a 200 ezer forintnál” szöveg,
2. számú melléklet II. a mezőgazdasági őstermelő tevékenységének megszüntetése fejezet 1. pontjában az „a
100 ezer – 1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 30 ezer,
2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 50 ezer – forintot
meg nem haladó” szövegrész helyébe az „a 200 ezer forintot meg nem haladó” szöveg,
3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 2. pontjában a „100 ezer forintot” szövegrész
helyébe a „200 ezer forintot” szöveg, I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 24. pont a) és b) alpontjában
a „100 ezer forintot” szövegrész helyébe a „200 ezer forintot” szöveg,
3. számú melléklet V. fejezet 8. pontjában a „nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe
a „nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék” szöveg,
5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások fejezet 13. Leltár pontjában a „100 ezer forintnál alacsonyabb
értékű (1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 30 ezer,
2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 50 ezer forintnál
alacsonyabb értékű)” szövegrészek helyébe a „200 ezer forintnál alacsonyabb értékű” szöveg, a „100 ezer
forintnál nem magasabb értékű (1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően történő
beszerzés esetén 30 ezer, 2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét megelőzően történő beszerzés
esetén 50 ezer forintnál alacsonyabb értékű)” szövegrészek helyébe a „200 ezer forintnál nem magasabb
értékű” szöveg,
10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 7. pont nyitó szövegrészében az „a 100 ezer –
2006. január 1-je előtti beszerzés esetén 50 ezer – forintnál” szövegrész helyébe az „a 200 ezer forintnál” szöveg,
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10. számú melléklet II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezet
1. pontjában az „a 100 ezer – 1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően történő
beszerzés esetén 30 ezer, 2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét megelőzően történő beszerzés
esetén 50 ezer – forintot meg nem haladó” szövegrész helyébe az „a 200 ezer forintot meg nem haladó” szöveg,
11. számú melléklet I. Jellemzőn előforduló költségek fejezet 2. pontjában a „100 ezer forintot” szövegrész
helyébe a „200 ezer forintot” szöveg

lép.
18. §		
Hatályát veszti az Szja tv.
1.
3. § 64. pontja,
2.
10. § (7) bekezdés c) és d) alpontjában az „állandó” szövegrész,
3.
13. § a) pontja,
4.
49/A. § (1) bekezdésében az „és az adózás rendjéről szóló törvényben” szövegrész,
5.
65. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében és b) pontjában az „az adóhatósági közreműködés nélkül
elkészített” szövegrész,
6.
66. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített” szövegrész,
7.
67. § (5) bekezdésében az „az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített” szövegrész,
8.
71. § (6) bekezdés,
9.
89. § (6) bekezdés,
10.
1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában az „, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai”
szövegrész,
11.
1. számú melléklet 1. pont 1.8. alpontja,
12.
1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontja,
13.
1. számú melléklet 2. pont 2.11. alpontja,
14.
1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpontja,
15.
1. számú melléklet 7. pont 7.38. alpont b) pontja,
16.
1. számú melléklet 8. pont 8.27. alpontjában a „természetbeni ellátás formájában nyújtott rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, továbbá a” szövegrész,
17.
1. számú melléklet 8. pont 8.28. alpontja,
18.
1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpontja,
19.
1. számú melléklet 9. pont 9.7. alpontja,
20.
3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 5. pontjában a „nem megállapodás alapján”
szövegrész,
21.
5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások fejezet 5. Értékpapírok, értékpapírra vonatkozó jogok
nyilvántartása pont d) alpontjában az „állandó” szövegrész,
22.
11. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 6. pontjában a „nem megállapodás alapján”
szövegrész.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
19. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 5. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. bejelentett részesedés: a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben
(kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (a korábban már bejelentett részesedés értékének
a növekedése) a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy kivételével, feltéve, hogy
az adózó a szerzést (ide nem értve a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedését és a korábban már
bejelentett részesedésre vonatkozóan az átalakulás, egyesülés, szétválás során a jogutódban történő vagy jogutód
általi részesedésszerzést) a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye; e rendelkezés alkalmazásában szerzés időpontjának a cégbírósági
bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül;
az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó e rendelkezést azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az első
jognyilatkozat megtételének napját követő 75 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a részesedésekről,
amelyeket a belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett;”
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(2) A Tao. törvény 4. § 11a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás: az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti
energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, felújítás, amely révén az energiahatékonyságról szóló
törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor;”
(3) A Tao. törvény 4. §-a a következő 24/a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„24/a. munkahelyi óvoda: olyan óvodai nevelési ellátást nyújtó intézmény, amely az éves átlagos gyermeklétszámot
figyelembe véve legalább 80 százalékban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek az óvodai nevelését
biztosítja;”
(4) A Tao. törvény 4. § 33. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
(telephely:)
„d) a külföldi személyt (kivéve az olyan jogi személyiséggel rendelkező, EGT államban alapított ingatlanbefektetési
alapot, nyugdíjalapot, amely az alapítása szerinti államban nem alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak,
vagy amely az alapítása szerinti államban alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak, de adókötelezettség
nem terheli) telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő
hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása,
értékesítése, apportálása (a továbbiakban együtt: ingatlan hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése esetén,”
20. §

(1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés dz) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„dz) a bejelentett részesedés értékesítésének, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi
árfolyamnyeresége (csökkentve mindkét esetben az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt
ráfordítással), feltéve, hogy a részesedést az adózó (ideértve jogelődjét is) az értékesítését megelőzően legalább egy
éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván (az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem minősül
a folyamatos tartás megszakításának), továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés,”
(2) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„f ) az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként
kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 10 milliárd
forint (a továbbiakban: fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) bekezdésben foglaltakra,”
(3) A Tao. törvény 7. §-a a következő (8e) bekezdéssel egészül ki:
„(8e) A korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés részbeni kivezetése, továbbá a korai fázisú vállalkozásban
szerzett részesedésre vonatkozó értékvesztés elszámolása esetén, a részbeni kivezetés, az értékvesztés elszámolása
adóévében és az azt követő, az (1) bekezdés m) pontja szerinti csökkentés érvényesítésére rendelkezésre álló
adóévben, adóévekben az (1) bekezdés m) pontja szerinti összeget a részbeni kivezetésre, értékvesztésre tekintettel
megállapított értékkel arányosan kell megállapítani.”
(4) A Tao. törvény 7. §-a a következő (18a)–(18d) bekezdéssel egészül ki:
„(18a) Az (1) bekezdés t) pontjában foglaltaktól eltérően a belföldi illetőségű adózótól közvetlenül igénybe vett
kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatásra vonatkozóan az (1) bekezdés t) pontja szerinti csökkentést a megrendelő
és a szolgáltatás nyújtója megosztottan érvényesítheti a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó (18b) bekezdés szerinti
közös írásbeli nyilatkozata alapján, összesen legfeljebb a szolgáltatás nyújtója által az (1) bekezdés t) pontja alapján
érvényesíthető összegben.
(18b) A (18a) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó
az adóbevallás benyújtásáig írásbeli nyilatkozatban rögzítik a szolgáltatás kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatási
minőségét, a szolgáltatás nyújtója által az (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesíthető összeget, valamint ebből
a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó által figyelembe vehető összeget.
(18c) A (18b) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmáért és teljesüléséért a megrendelő és
a szolgáltatás nyújtója egyetemlegesen felel.
(18d) A (18a) bekezdés szerinti csökkentésre sem a szolgáltatás nyújtója, sem a megrendelő nem alkalmazhatja
az (1) bekezdés w) pontjában foglaltakat.”
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21. §

(1) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„g) az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés m) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese
a kivezetés adóévében, ha a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig a szerzett részesedést
bármilyen jogcímen – az átalakulás, egyesülés, szétválás, kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett
részesedéscsere miatti kivezetést kivéve – az adózó kivezeti, részben kivezeti,”
(2) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„r) a 7. § (1) bekezdés gy) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből
a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés (kivéve, ha a kedvezményezett átalakulás
alapján kivezetett részesedés bejelentett részesedésnek minősült) bekerülési értéke csökkentéseként, könyv
szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre
az említett rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg, figyelemmel
a (7) bekezdésben foglaltakra,”
(3) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„t) a 7. § (1) bekezdés h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből
a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés (kivéve, ha a kedvezményezett részesedéscsere
alapján kivezetett részesedés bejelentett részesedésnek minősült) bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti
értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb az említett rendelkezés
alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg, figyelemmel a (7) bekezdésben
foglaltakra,”

22. §

(1) A Tao. törvény 18/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:]
„i) a tőkeinstrumentumban fennálló befektetés kivezetésekor a befektetésen összességében (a tárgyévben és az azt
megelőző években) elért, az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt és az adóalapban korábban nem érvényesített
veszteség összege, amennyiben az olyan tőkeinstrumentumban történő befektetéshez kapcsolódott, amelynek
a valós értékében történő változást az adózó az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerint egyéb átfogó
jövedelemként számolja el, azzal hogy e rendelkezés a bejelentett részesedésnek minősülő részesedés vonatkozásában
nem alkalmazható.”
(2) A Tao. törvény 18/B. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:]
„h) a tőkeinstrumentumban fennálló befektetés kivezetésekor a befektetésen összességében (a tárgyévben és az azt
megelőző években) elért, az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt és az adóalapban korábban el nem számolt
nyereség összege, amennyiben az olyan tőkeinstrumentumban történő befektetéshez kapcsolódott, amelynek
a valós értékében történő változást az adózó az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerint az egyéb átfogó
jövedelemként számolja el, azzal, hogy e rendelkezés a bejelentett részesedésnek minősülő részesedés értékesítése,
nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetése vonatkozásában nem alkalmazható, feltéve, hogy a bejelentett
részesedést a kivezetést megelőzően legalább egy évig folyamatosan eszközei között tartotta nyilván.”

23. §

(1) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (4h) bekezdéssel egészül ki:
„(4h) Ha az 1. számú melléklet 5. pontja hatálya alá tartozó, az áttérés első napját megelőző napon nyilvántartott
eszközök könyv szerinti értéke nullára csökkent, de a számított nyilvántartási értéke pozitív, akkor a 18/A. §
(1) bekezdése hatálya alá tartozó adózó a különbözettel választása szerint csökkentheti az adózás előtti eredményét
a könyv szerinti érték nullára csökkenését követő három adóévben, egyenlő részletekben. Az e rendelkezés alapján
adóévenként levont összeget az adóalapnál érvényesített értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. Amennyiben
a három adóév során az eszköz kivezetésre kerül, a kivezetés adóévében a kivezetésre vonatkozó rendelkezések
szerint kell eljárni.”
(2) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A 18/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóban egységesen kimutatott
összetett eszközre vonatkozóan az 1. számú és a 2. számú mellékletet az összetett eszközt alkotó egyes komponensekre
alkalmazza feltéve, hogy a komponensek a főbb gazdasági jellemzőik alapján egymástól eltérőek, továbbá az IFRS-ek
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szerint a komponensek bekerülési értékét, hasznos élettartamát, maradványértékét, leírási módszerét külön-külön
meg kell határozni, valamint a komponensek az 1. számú és a 2. számú melléklet alapján besorolhatóak.”
24. §		
A Tao. törvény 22/E. §-a és a 22/E. §-át megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye
22/E. § (1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás
üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése
szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.
(2) Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá
beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen,
jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége
a) Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
b) Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,
c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban
45 százalékának
megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Az adókedvezmény (2) bekezdés szerinti mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.
(4) E § alkalmazásában elszámolható költségnek minősül
a) az energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése, amennyiben
a beruházás, felújítás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön
beruházásként, felújításként meghatározhatóak, vagy
b) az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális
jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony
beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást,
felújítást az adózó az e § szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás
hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.
(5) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási
viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
(6) Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első
adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely
alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak minősül.
Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész
tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész,
felújításrész energiahatékonyság növekedésével jár.
(7) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás, felújítás részét képező valamennyi eszközt
használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig
(a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve
használja. Ha az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket a kötelező
üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül pótlás nélkül kivezeti, vagy pótlás nélkül nem üzemelteti
a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény
alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.
(8) Nem vehető igénybe adókedvezmény,
a) ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás, felújítás megkezdésének időpontjában már elfogadott
uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba;
b) ha az adózó nem teljesíti az e törvényben és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének
végrehajtási szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket;
c) ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz;
d) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i
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1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását
és értékesítését szolgáló beruházáshoz, felújításhoz;
e) ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat
eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
(9) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás, felújítás keretében üzembe
helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt
az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz
a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;
b) bekerülési értékét;
c) többletköltségét;
d) állományból történő kikerülésének időpontját, indokát.
(10) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő
harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.
(11) Ugyanazon beruházás tekintetében az e § szerinti adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 22/B. §
(1) bekezdése szerinti adókedvezménnyel.”
25. §

(1) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (62)–(64) bekezdéssel egészül ki:
„(62) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 4. § 11a. pontját és 22/E. §-át első alkalommal ezen rendelkezések
hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében
lehet alkalmazni.
(63) A 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedések adózói választás szerint az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény
hatálybalépésének napját követő napon hatályos szabályok figyelembevételével, a hatálybalépést követő 75 napon
belül bejelenthetőek az adóhatóságnak.
(64) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 7. § (18a) bekezdése szerinti megosztás első alkalommal a 2018. adóévre
alkalmazható feltéve, hogy az érintett adózók 2018. adóévre vonatkozóan társasági adóbevallást még nem nyújtottak
be.”
(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (65) bekezdéssel egészül ki:
„(65) Az adózó a 2018-ban kezdődő adóéve adókötelezettségére e törvénynek az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel
megállapított 18/B. § (1) bekezdés i) pontját és 18/B. § (2) bekezdés h) pontját választása szerint alkalmazza.”

26. §		
A Tao. törvény
1.
2. § (2) bekezdés h) pontjában a „továbbá a diákotthon” szövegrész helyébe az „a diákotthon” szöveg,
2.
6. § (6) bekezdés b) pontjában az „adóalany, illetve, ha” szövegrész helyébe az „adóalany, továbbá ha” szöveg,
3.
7. § (1) bekezdés m) pontjában az „adóévenként legfeljebb” szövegrész helyébe az „adóévenként és korai fázisú
vállalkozásonként legfeljebb” szöveg, a „(8d)” szövegrész helyébe a „(8e)” szöveg,
4.
7. § (1) bekezdés r) pontjában és 8. § (1) bekezdés e) pontjában az „az adózás rendjéről” szövegrész helyébe „az
adóigazgatási rendtartásról, az adózás rendjéről” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdés t) pontjában az „a (17)–(18) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (17)–(18d) bekezdésben”
szöveg,
6.
7. § (1) bekezdés u) pontjában és a 8. § (1) bekezdés p) pontjában az „adóellenőrzés, önellenőrzés” szövegrész
helyébe az „adóellenőrzés, az adóigazgatási rendtartásról, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
önellenőrzés” szöveg,
7.
7. § (1) bekezdés w) pontjában az „a (21) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (18c) és a (21) bekezdésben”
szöveg,
8.
22/C. § (3c) bekezdésében a „támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás” szövegrész helyébe
a „támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás” szöveg,
9.
3. számú melléklet B) rész 20. pontjában az „a gyermekek” szövegrész helyébe az „a munkahelyi óvoda, továbbá
a gyermekek” szöveg
lép.
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27. §

(1) A Tao. törvény 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) A Tao törvény 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) A Tao. törvény 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

28. §

(1) Hatályát veszti a Tao. törvény
1.
29/B. § (1) bekezdésében a „vagy a fizetendő hitelintézeti különadót,” szövegrész,
2.
29/B. § (4) bekezdésében a „hitelintézeti különadó,” szövegrész,
3.
29/B. § (5b) bekezdésében a „vagy a fizetendő hitelintézeti különadója” szövegrész,
4.
29/C. § (1), (6), (8), (10) bekezdésében a „hitelintézeti különadót,” szövegrész,
5.
29/C. § (2) bekezdésében a „hitelintézeti különadó,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Tao. törvény
1.
4. § 8. és 10. pontja,
2.
18/D. § (6) bekezdése,
3.
24/A. § (10) bekezdése,
4.
29/D. § (11) bekezdése,
5.
29/D. § (16) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Tao. törvény 2. számú melléklet „II. Építmények” rész táblázatát követően
1.
a „Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra, ártalmatlanításra
szolgáló épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást
a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.”,
2.
a „Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás
céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet.”
szövegrész.

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
29. §		
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva törvény) 18. § (8) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdésben említett forrásokat és a források változását az adózó elkülönítetten tartja nyilván.
E nyilvántartásban az adóalany az adóalanyiság időszaka alatt az adózott eredményt, ha az veszteség, az adóalanyiság
időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, ha az erre már nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett
eredménytartalék terhére számolja el. Ha az adóalany tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel
juttat bevételt (ide nem értve a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak
a díját), akkor az adózó választhat, hogy azt az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, vagy
a korábban keletkezett eredménytartalék terhére számolja el.”
30. §		
Az Eva törvény 23. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 18. § (8) bekezdését az adózó a 2018-ban kezdődő adóévben választása szerint
alkalmazza.”
31. §		
Az Eva törvény a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az e törvény szerinti adóalanyiság utoljára 2018. december 20-ig választható.”
32. §		
Hatályát veszti az Eva törvény 10. § (1)–(2) bekezdése.

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
33. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban Ekho tv.)
A magánszemélyt megillető társadalombiztosítási ellátások alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az a bevétel, ellenérték, amely az ekho szabályai szerint adózik, a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások [Tbj.
14. § (2) bekezdés b) pont] számítása során nem vehető figyelembe.”
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34. §		
Az Ekho tv. 7. §-ában az „a Tbj.” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) rendelkezései”
szöveg lép.
35. §		
Hatályát veszti az Ekho tv. 13. § (5) bekezdése.

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosítása
36. §		
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó
törvény) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4/A. §-ban és a 4/D. §-ban meghatározott személy különadó fizetésére kötelezett.”
37. §

(1) A Különadó törvény 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A különadó alapja
1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi
éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg vagy az éves beszámolóját a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek
(a továbbiakban: IFRS-ek) szerint összeállító hitelintézetnél az IFRS-ek szerint készített, az adóévet megelőző második
adóévi éves beszámoló adatai alapján meghatározott módosított mérlegfőösszeg;
2. egyéb pénzügyi szervezetnél:
a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves
beszámoló adataiból előjelhelyesen számított
aa) kamateredmény, valamint
ab) díj- és jutalékeredmény
összevont összege, vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító pénzügyi vállalkozásnál az IFRS-ek szerint
meghatározott, ennek megfelelő összeg;
b) tőzsdénél a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves
beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító
tőzsdénél az IFRS-ek szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg;
c) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló
adataiból számított korrigált nettó árbevétel vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító árutőzsdei
szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél az IFRS-ek szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg.”
(2) A Különadó törvény 4/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A különadó bevallásban szerepelteti:
a) a hitelintézet az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló, illetve az IFRS-ek szerint vezetett
nyilvántartásai adataiból számított módosított mérlegfőösszeget tartalmazó kimutatást,
b) a pénzügyi vállalkozás az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló, illetve az IFRS-ek szerint vezetett
nyilvántartásai adataiból számított kamateredményt, valamint díj- és jutalékeredményt tartalmazó kimutatást,
c) az árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltató az éves beszámolóban szereplő
értékesítés nettó árbevételéből az árutőzsdei szolgáltatásból származó árbevételt tartalmazó kimutatást.”

38. §

(1) A Különadó törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4/A. § alapján megállapított és bevallott különadót a számviteli törvény III. Fejezete szerinti beszámolót készítő
pénzügyi szervezetnek az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni.”
(2) A Különadó törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felügyeleti adatszolgáltatás céljából évközi főkönyvi zárásra és főkönyvi kivonat készítésére kötelezett, az éves
beszámolóját a számviteli törvény III. Fejezete szerint összeállító pénzügyi szervezetnek a 4/A. § alapján megállapított
és bevallott éves különadót időarányosan kell az évközi eredményben bemutatnia.”
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39. §		
A Különadó törvény 7. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének együttes összege, illetve az IFRS-ek
alapján meghatározott, ennek megfeleltethető összeg;”
40. §		
Hatályát veszti a Különadó törvény
1.
4/A. § (6) bekezdés c) pont cb) alpontja, (7) bekezdése, (12)–(13) bekezdése,
2.
4/B. §-a,
3.
7. § 7. pontjában a „befektetési vállalkozás,” szövegrész,
4.
7. § 9. pontja, 19. pont a) alpontja és
5.
14. § (3) bekezdése.

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
41. §		
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II.
Fejezete a következő 12/G. §-sal egészül ki:
„12/G. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
szóló 2018. évi XLI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 8–12. §-t nem kell alkalmazni a 2018. január 1-jétől megszerzett
jövedelmekre.
(2) Amennyiben a magánszemély az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 8–12. § alapján szerzett olyan
jövedelmet, amelynek adókötelezettsége az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról,
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény hatálybalépését követő naptól megszűnt, az utóbb
tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás
a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.
(3) Amennyiben a munkáltató az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény hatálybalépése előtt a korábbi szabályok szerint különadó
alapjául szolgáló bevételből a különadót levonta, a korábbiakban a különadó-alapba tartozó jövedelmek után
az általános szabályok szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére
visszajáró különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés
bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást.
Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.”
42. §		
Hatályát veszti az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény 8–12/F. §-a.

7. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
43. §		
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
1.
5. § (2) bekezdésében a „törvény rendelkezései szerint” szövegrész helyébe a „törvény szerint” szöveg,
2.
6. § (1) bekezdésében a „nem tartalmazó pozitív összege” szövegrész helyébe a „nem tartalmazó, pozitív
összege” szöveg,
3.
7. § (2) bekezdésében az „energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások” szövegrészek helyébe
az „energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások” szöveg
lép.

846

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

8. szám

8. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
44. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.)
2. § 12. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
12. kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely
jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást
és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján
az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg azzal, hogy nem bevétel)
„g) a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak
értékesítésekor kapott ellenérték; ha a kisadózó egyéni vállalkozó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni
értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására
egészében az Szja tv. XI. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia;”
[azzal, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a bevétel
megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem
szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell
forintra átszámítani;]
(2) A Katv. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás: jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján
költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet az adózó kizárólag a ténylegesen
felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység
megvalósulásának ellenőrzését követően kap, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatások;”
(3) A Katv. 2. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„24. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak: olyan tárgyi eszközök és nem anyagi javak,
amelyeket a kisadózó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozás tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban
használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják azzal, hogy
nem minősül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi.”

45. §

(1) A Katv. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel
egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával vagy – ha
az korábbi időpont – a létesítő okirat ellenjegyzésének napjával jön létre. E rendelkezés alkalmazásában tevékenységét
év közben kezdő vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, az e törvény szerinti
adóalanyiságot választó gazdasági társaság is.
(3) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentés évében
vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte.”
(2) A Katv. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a bejelentés megtételekor végelszámolási,
felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.”

46. §		
A Katv. 10. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót a 8. §
(9) bekezdés d) pontja alapján nem kell megfizetni, kivéve, ha a főállású kisadózó az adott hónapban a kisadózóként
folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez, és erre tekintettel megfizeti a 8. § (1) vagy (4a) bekezdés
szerinti tételes adót.”
47. §		
A Katv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha
a) az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
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b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot,
12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;
c) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen nem törölte;
d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg
az 1 milliárd forintot.”
48. §		
A Katv. 12. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi
személy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az Art. bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra előírt
kötelezettségeit az Szt. előírásai szerint, a kettős könyvvitelt vezető vállalkozókra vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával teljesíti.”
49. §		
A Katv. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jogszerű az (1) bekezdés szerinti bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság
által nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.”
50. §

(1) A Katv. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„a) a 3 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző
nappal;”
(2) A Katv. 19. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„f ) az adóalany adószámának alkalmazását törlő határozat véglegessé válásának hónapját megelőző hónap utolsó
napjával;”
(3) A Katv. 19. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„i) a Tao. tv. szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén
az eszközátruházás vagy részesedéscsere napját megelőző napon;”
(4) A Katv. 19. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„j) az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatása esetén a választott mérlegfordulónappal. ”

51. §		
A Katv. 20. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóalap megállapításakor csökkentő tételként kell figyelembe venni:)
„b) a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével
csökkentett bevétel összegét,”
52. §		
A Katv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Az adóalapot csökkenti a külföldön adóztatható, 20. § (4) bekezdés b) pontja szerinti osztaléknak nem
minősülő jövedelem külföldön megfizetett (fizetendő) adóval csökkentett része, amennyiben nemzetközi szerződés
a jövedelem belföldi adózás alóli mentesítéséről rendelkezik.
(2) Külföldön adóztatható, a 20. § (4) bekezdés b) pontja szerinti osztaléknak nem minősülő jövedelem esetén
az adóalapot csökkenti a külföldön megfizetett (fizetendő) adó és a kisvállalati adó 21. §-ban meghatározott
mértékének hányadosával számított jövedelem, de legfeljebb a külföldön adóztatható jövedelem külföldön
megfizetett adóval csökkenthető része, amennyiben e jövedelem nem tartozik nemzetközi szerződés hatálya alá vagy
a nemzetközi szerződés az adó beszámításáról rendelkezik.
(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásakor a külföldön adóztatható jövedelem megállapításánál figyelembe kell venni
az e bevétel megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhető költségeket, ráfordításokat, a 20. § (2)–(7) bekezdései
szerinti módosító tételeket. A külföldről származó árbevétel és bevétel összegének az összes árbevétel és bevétel
összegéhez viszonyított arányában kell megosztani a külföldről származó jövedelem megszerzéséhez közvetlenül
hozzá nem rendelhető – de nem a kizárólag belföldről származó jövedelemhez felmerült – költségeket, ráfordításokat,
a 20. § (2)–(7) bekezdése szerinti módosító tételeket.
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(4) Nem minősül a 20. § (2)–(2b) bekezdése szerinti személyi jellegű kifizetésnek a nemzetközi szerződés alapján
külföldön adóztatható kifizetés.”
53. §

(1) A Katv. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg a beszámoló
a) mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, adózott eredmény és
– a jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló – kötelezettség, ideértve a kisadózó
vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejöttét megelőző üzleti év beszámolójához kapcsolódó
mérlegben nem szereplő jóváhagyott osztalékot is együttes összegéből az a rész, amely meghaladja a mérlegben
kimutatott, nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az immateriális
javak és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését) együttes könyv szerinti értékét;
b) egyszerűsített mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, adózott eredmény,
tartalék és – a jóváhagyott osztalék, részesedés alapján tagjával szemben fennálló – kötelezettség ideértve a kisadózó
vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejöttét megelőző üzleti év beszámolójához kapcsolódó mérlegben
nem szereplő jóváhagyott osztalékot is együttes összegéből az a rész, amely meghaladja az egyszerűsített mérlegben
kimutatott, nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök együttes könyv szerinti értékét;
csökkentve azzal az eredménytartalékkal, eredménytartalékból lekötött tartalékkal, eredménytartalékból jóváhagyott
osztalékfizetési kötelezettséggel, adózott eredmény terhére fizetett (jóváhagyott) osztalékfizetési kötelezettséggel,
adózott eredménnyel, amely az adóalany egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságának időtartama
alatt keletkezett, csökkentve továbbá a mérlegben kimutatott, a társasági adóalanyiság időszakában keletkezett
eredménytartaléka terhére felvett osztalékelőleg követelés könyv szerinti értékével, feltéve, hogy az előleget
a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták.
(3) A (2) bekezdés szerinti összeg után a közkereseti társaság, a betéti társaság, az egyéni cég és az ügyvédi iroda adót
(a továbbiakban: az osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet. Az osztalék utáni adót kiváltó adó a (2) bekezdés szerinti
összeg 15 százaléka, amelyet az adózó az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában, vagy egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló bevallásában, vagy kisvállalatiadó-bevallásában elkülönítetten vall be. A bevallott összeget
három egyenlő részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig és a bevallás benyújtását követő két adóévre
– de legkésőbb a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszűnése adóévére – vonatkozó
társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás Art. szerinti
esedékességének időpontjában fizeti meg.”
(2) A Katv. 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdés alkalmazásakor a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell
tekinteni a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság utolsó adóévét követő üzleti év nyitó mérlegében
kimutatott saját tőkét, levonva belőle a nyitó mérlegben kimutatott értékelési tartalékot és a (2) bekezdés szerint
az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő tételként elszámolt értékének egyes, a kifizetőt terhelő adó
mellett adható juttatásként ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére átadott immateriális jószág
és tárgyi eszköz (4) bekezdés szerinti adóalapot képező könyv szerinti értékét meghaladó részét, továbbá a 2018-ban
kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalannyá váló ügyvédi iroda esetében a 26. § szerinti osztalék utáni
adót kiváltó adó alapját nem képező összeget.”

54. §		
A Katv.
1.
1. § (3) és (6) bekezdésében az „állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság” szöveg,
2.
5. § (1) bekezdés h) pontjában az „a mulasztási bírságot megállapító határozat” szövegrész helyébe
az „az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat” szöveg,
3.
5. § (1) bekezdés i) pontjában a „felfüggesztő vagy törlő” szövegrész helyébe a „törlő” szöveg, a „jogerősen
felfüggeszti vagy törli” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntéssel törli” szöveg,
4.
5. § (1) bekezdés j) pontjában a „megfizeti és a tartozás megfizetését igazolja” szövegrész helyébe a „megfizeti”
szöveg,
5.
8. § (10) bekezdésében az „a)–c) pontjai” szövegrész helyébe az „a)–c) és e) pontjai” szöveg,
6.
16. § (2) bekezdés c) pontjában a „törölte vagy függesztette fel” szövegrész helyébe a „törölte” szöveg,
7.
19. § (1)–(3) bekezdésében az „állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatósághoz”
szöveg,
8.
19. § (6) bekezdésében az „adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóságnak” szöveg,
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19. § (9) bekezdésében az „állami adóhatósághoz” szövegrészek helyébe az „állami adó- és vámhatósághoz”
szöveg,
26. § (1), (4), (5) és (6) bekezdésében az „a betéti társaság és az egyéni cég” szövegrészek helyébe az „a betéti
társaság, az egyéni cég és az ügyvédi iroda” szöveg

lép.
55. §		
Hatályát veszti a Katv. 20. § (5) bekezdésében az „, és függetlenül attól, hogy az ügylet az adózó pénzeszközeinek
változásával jár-e” szövegrész.

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
56. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége alól:)
„a) a Kkv. tv. szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság,”

II. FEJEZET
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
57. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) I. Fejezete a „Termék értékesítésére
és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az utalványok átruházására vonatkozó szabályok
18/A. § (1) Az egycélú utalvány saját név alatti minden egyes ellenérték fejében történő átruházását, átengedését
(a továbbiakban együtt e §-ban: átruházás) az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás
nyújtásának kell tekinteni. Az egycélú utalvány más nevében történő átruházása esetében az utalvány tárgyát képező
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az teljesíti, akinek (amelynek) a neve alatt az utalványt átruházzák.
(2) Amennyiben a beváltó az egycélú utalványt kibocsátó adóalany, a beváltáskor az utalvány ellenében teljesített
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem minősül adóztatandó ügyletnek.
(3) Amennyiben a beváltó az egycélú utalvány kibocsátójától eltérő adóalany, a beváltáskor az utalvány ellenében
teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem minősül adóztatandó ügyletnek, azonban úgy kell tekinteni,
hogy a beváltó – olyan érték fejében, amelyen az utalványt ellenértékként vagy részellenértékként elfogadja –
az utalvány tárgyát képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít az utalványt kibocsátónak.
18/B. § (1) Többcélú utalvány ellenérték fejében történő átruházása, átengedése (a továbbiakban együtt e §-ban:
átruházás) nem minősül termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának. Többcélú utalvány beváltása esetén
a beváltó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít.
(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a többcélú utalványt átruházó adóalany által nyújtott valamennyi azonosítható
szolgáltatás, így különösen a forgalmazás, illetve vásárlásösztönzés, szolgáltatásnyújtásnak minősül.”
58. §		
Az Áfa tv. 45/A. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a szolgáltatást nyújtó adóalany kizárólag a Közösség egy tagállamában telepedett le gazdasági céllal, gazdasági
célú letelepedés hiányában kizárólag a Közösség egy tagállamában van lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye,
b) a szolgáltatásokat olyan nem adóalany részére nyújtja, aki (amely) a Közösségnek az a) pontban meghatározottaktól
eltérő tagállamában telepedett le gazdasági céllal, gazdasági célú letelepedés hiányában rendelkezik ott lakóhellyel
vagy szokásos tartózkodási hellyel,
c) az adott naptári évben, valamint – feltéve, hogy ilyen szolgáltatást nyújtott – az adott naptári évet megelőző naptári
évben a b) pontban meghatározott szolgáltatások ellenértékének – adó nélkül számított és éves szinten göngyölített
– összege nem haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.
(4) A (3) bekezdés alkalmazhatósága megszűnik és nem alkalmazható az olyan szolgáltatásnyújtásra sem, amelynek
– adó nélkül számított ellenértékével – a szolgáltatást nyújtó először meghaladja a (3) bekezdés c) pontjában említett
felső értékhatárt.
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(5) A (3) bekezdésben említett feltételeknek megfelelő azon adóalany, aki (amely) belföldön telepedett le gazdasági
céllal, gazdasági célú letelepedés hiányában belföldön van lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, az állami adóés vámhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy nem a (3) bekezdést, hanem az (1) bekezdést
alkalmazza.
(6) Az az adóalany, aki (amely) élt az (5) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követő második
naptári év végéig nem térhet el.”
59. §		
Az Áfa tv. 58. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha e § szerinti teljesítést megelőzően a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany jogutód nélkül
szűnik meg, az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően teljesítés a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap.”
60. §		
Az Áfa tv. a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § (1) A 65. § sérelme nélkül, többcélú utalvány ellenében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás
adóalapja az utalványért fizetett ellenérték, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő
adó összegével.
(2) Az utalványért fizetett ellenérték ismeretének hiányában adóalapnak a többcélú utalványon vagy a kapcsolódó
dokumentációban feltüntetett pénzbeli értéket kell tekinteni, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott
szolgáltatást terhelő adó összegével.”
61. §		
Az Áfa tv. 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (4) bekezdés nem alkalmazható, ha az adóalap-csökkentésre jogosító ügylet és a pénzvisszatérítésre jogosító
ügylet esetében az adót a 142. § alapján a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.”
62. §		
Az Áfa tv. 102. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy,
szervezet részére nyújtsák, aki (amely) a termékkel az ott leírt tényállást megvalósítja.”
63. §		
Az Áfa tv. 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le:
a) a vezetékes telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.10.11, 61.10.12),
b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14-ből),
c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást (TESZOR’15 61.10.49-ből, 61.20.49-ből, 61.90.10-ből)
terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.”
64. §		
Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:]
„c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése,
illetve személyzet rendelkezésre bocsátása esetében;”
65. §		
Az Áfa tv. 153/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adóalany a belföldi nyilvántartásba vételét megelőzően keletkezett, az Art. szerint el nem évült, a XVIII. Fejezet
szerint vissza nem téríttetett, levonható előzetesen felszámított adó összegét az előzetesen felszámított adó összegét
növelő tételként a nyilvántartásba vétel napját magában foglaló adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe
venni.”
66. §		
Az Áfa tv. 153/D. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának:)
„e) ha az egycélú utalvány ellenében nem teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást.”
67. §		
Az Áfa tv. 158/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„158/A. § (1) A számlára vonatkozó kötelezettségekre – a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak a tagállamnak
a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik,
teljesítik.
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(2) A számlára vonatkozó kötelezettségekre – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak a tagállamnak a szabályait
kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye
vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, ha
a) a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamban lévő állandó telephelye a 137/A. §
szerint nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében, és az adó fizetésére a terméket
beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, vagy
b) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a számlázási kötelezettségekre a termékértékesítés vagy
a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző
vagy szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki.
(4) A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a Héa-irányelv
XII. cím 6. fejezetének tartalmában megfelelő különös szabályozást alkalmazó adóalanyt nyilvántartásba vették azon
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában, amely után az adófizetési kötelezettségének az adóalany
ezen különös szabályozás alkalmazásával tesz eleget.
(5) A e §-ban foglalt rendelkezések nem terjednek ki a számla megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre.”
68. §		
Az Áfa tv. 196/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„196/D. § Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével, valamint az alanyi adómentesség választására jogosító felső
értékhatár átlépésével egyidejűleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást. Ilyen esetben
elegendő a 196/C. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltételt időarányosan teljesíteni.”
69. §		
Az Áfa tv. 252. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az az adóalany, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal a Közösség területén, gazdasági célú letelepedés
hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel a Közösség területén, a 45/A. §
szerinti szolgáltatásnyújtás Közösség területén történő megkezdését megelőzően kérelmezheti, hogy őt az állami
adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vegye.”
70. §		
Az Áfa tv. 256. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a 45/A. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott
összeg forintban történő megállapításához az Európai Központi Bank által a 2017/2455/EU tanácsi irányelv
elfogadásának (2017. december 5.) napján közzétett forint/euró árfolyamot (313,96 forint/euró) kell alkalmazni.”
71. §		
Az Áfa tv. 257/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/F. § Az adóalany az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján a bevallások
utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül
kezdeményezheti a 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. §
(1) bekezdés, 218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés, 224. § (1) bekezdés szerinti választásának vagy választása
hiányának módosítását, feltéve, hogy a módosítás nem érinti az általa megállapított és bevallott adóalap, fizetendő
adó és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét.”
72. §		
Az Áfa tv. XX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Ingatlan értékesítésére vonatkozó bejelentési szabály
257/H. § A 6. § (4) bekezdés b)–c) pontja alapján adóalanynak minősülő személy, szervezet a termékértékesítésről
az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatóságnak bejelentést tesz:
a) a 2018. naptári évben teljesített termékértékesítés esetén 2019. január 31-ig,
b) a 2018. december 31-ét követően teljesített termékértékesítés esetében a teljesítés időpontját követő 30 napon
belül.”
73. §		
Az Áfa tv. XX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Állapotrögzítő
257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában
a) a vtsz. tekintetében a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. év július hó 31. napján hatályos,
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b) az SZJ 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget
nem változtatja meg.”
74. §		
Az Áfa tv. 257/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti
áruazonosító számot (vámtarifaszám) és a TESZOR’15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell
irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem
változtatja meg.”
75. §		
Az Áfa tv. 259. §-a a következő 24/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„24/A. a) utalvány: olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve
részellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban –
ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető
szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése;
b) egycélú utalvány: olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének,
szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó
összege;
c) többcélú utalvány: az egycélú utalványtól eltérő utalvány;
d) utalvány beváltása: utalvány termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként
történő elfogadása;
e) utalvány beváltója: aki az utalványt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként
saját név alatt elfogadja;”
76. §		
Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következő gl)–gn) alponttal egészül ki:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, valamint annak a következő
irányelvekkel történt módosításai:]
„gl) a Tanács 2016/1065/EU irányelve (2016. június 27.) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése
tekintetében történő módosításáról;
gm) a Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek
a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek
tekintetében történő módosításáról;
gn) a Tanács (EU) 2018/912 irányelve (2018. június 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK
irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő
módosításáról.”
77. §		
Az Áfa tv. 317. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„317. § (1) E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények
és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvénnyel megállapított 2018. július 1-jétől hatályos
10. számú melléklete 5–8. pontjait a 2018. június 30-át követően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával
kibocsátott vagy számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat
tekintetében kell először alkalmazni. Azon kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat
tekintetében, amelyről a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanynak mind a 2018. június 30-ig hatályos,
mind a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok alapján adatot kell szolgáltatni, az adóalany dönthet úgy is, hogy csak
a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok szerint szolgáltat adatot.
(2) Azon, 2018. július 1-jét megelőzően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott vagy számlázási
funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében, amelyben
feltüntetett adót 2018. június 30-át követően kezdődő vagy 2018. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási
időszakban kell megállapítani és bevallani, a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany a 10. számú melléklet
2018. június 30-án hatályos szabályait köteles alkalmazni.
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(3) A 2018. július 1-jén vagy azt követően kezdődő adómegállapítási időszakokról teljesítendő bevallás tekintetében
e törvénynek a bevallás benyújtására előírt határidő napján hatályos 10. számú melléklet 1–4. pontjait kell alkalmazni.
Éves bevallásra kötelezett adóalany a 10. számú melléklet 2018. június 30-án hatályos szabályait köteles alkalmazni
azon számlák tekintetében, amelyek alapján 2018. évben gyakorol levonási jogot.”
78. §		
Az Áfa tv. a következő 318. §-sal egészül ki:
„318. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód9 törvény) megállapított 18/A–18/B. §-át, 66/A. §-át,
153/D. § e) pontját, 259. § 24/A. pontját, valamint a Mód9 törvénnyel módosított 66. § (1) bekezdését és 259. §
15. pontját a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványok esetében kell először alkalmazni.”
79. §		
Az Áfa tv. a következő 319. §-sal egészül ki:
„319. § A 3. számú melléklet I. részének a Mód9 törvénnyel módosított 54. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni
először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2019. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.”
80. §		
Az Áfa tv. a következő 320. §-sal egészül ki:
„320. § E törvény 142. § (9) bekezdését utoljára a 2022. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszak
tekintetében kell alkalmazni.”
81. §		
Az Áfa tv. a következő 321. §-sal egészül ki:
„321. § Az Áfa tv. 8/A. számú mellékletének a Mód9 törvénnyel megállapított 4. pontja alapján adó-visszatéríttetési
jog azon ügyletek tekintetében gyakorolható utoljára, amelyek teljesítési időpontja nem későbbi, mint az e pontban
megjelölt állam vonatkozásában a viszonosság megszüntetéséről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter egyedi
határozatának közzétételét követő 30. nap.”
82. §		
Az Áfa tv. a következő 322. §-sal egészül ki:
„322. § Az Áfa tv. 8/A. számú mellékletének a Mód9 törvénnyel megállapított 5. pontja alapján adó-visszatéríttetési
jog azon ügyletek tekintetében gyakorolható utoljára, amelyek teljesítési időpontja nem későbbi, mint az e pontban
megjelölt állam vonatkozásában a viszonosság megszüntetéséről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter egyedi
határozatának közzétételét követő 30. nap.”
83. §		
Az Áfa tv. a következő 323. §-sal egészül ki:
„323. § E törvénynek a Mód9 törvénnyel megállapított 45/A. § (3)–(4) bekezdését azokban az esetekben kell először
alkalmazni, amelyekben a teljesítés időpontja 2018. december 31-ét követi.”
84. §		
Az Áfa tv.
1.
66. § (1) bekezdésében a „pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel”
szövegrész helyébe a „pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő
eszközzel”,
2.
78. § (3) bekezdés a) pontjában a „, valamint” szövegrész helyébe az „és”;
3.
85. § (1) bekezdés d) pontjában a „valamint az előzőekben felsoroltakkal és az emberi szerv adományozásával
kapcsolatos szolgáltatásnyújtás;”szövegrész helyébe a„valamint az előzőekben felsorolt termékértékesítésekhez
és az emberi szerv adományozásához szorosan kapcsolódó szolgáltatásnyújtás;”;
4.
85. § (5) bekezdés a) pontjában a „Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontja” szövegrész helyébe a „Tpvt. 76. §
(1) bekezdés f ) és j) pontjai”;
5.
85. § (5) bekezdés b) pontjában a „Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének e)–g) pontjai” szövegrész helyébe a „Tpvt. 76. §
(1) bekezdés f )–i) pontjai”;
6.
85. § (5) bekezdés c) pontjában a „[Tpvt. 92. §-a]” szövegrész helyébe a „[Tpvt. 85/A. §]”;
7.
103. § (1) bekezdés c) pontjában a „a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
8906 10 00 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.)” szövegrész helyébe a „8906 10 00 vámtarifaszám
(a továbbiakban: vtsz.)”;
8.
124. § (1) bekezdés a) pontjában a „(vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59)” szövegrész helyébe
a „(vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49, 2710 12 59; 2710 20 90-ből)”;
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124. § (2) bekezdés d) pontjában a„(a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékében – a továbbiakban:
SZJ – 60.22.11)” szövegrész helyébe a „(a Központi Statisztikai Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási
Rendszere, TESZOR’15 – a továbbiakban: TESZOR’15 – 49.32.11)”,
10.
124. § (2) bekezdés h) pontjában a „(SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72)” szövegrész helyébe a „(TESZOR’15 56.30,
90.01, 90.02, 93.21, 93.29)”,
11.
142. § (9) bekezdésében a „termékértékesítéséről” szövegrész helyébe a „termékértékesítéséről, illetve
az (1) bekezdés i) és j) pontja alá tartozó termékértékesítésnek megfelelő termékbeszerzéséről”,
12.
169. § f ) pontjában a „az e törvényben alkalmazott SZJ” szövegrész helyébe a „az e törvényben alkalmazott
TESZOR’15”;
13.
259. § 15. pontjában az „utalvány, egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény” szövegrész helyébe a „fizetési
megbízás vagy ígérvény”
szöveg lép.
85. §		
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része a 7. melléklet szerint módosul.
86. §		
Az Áfa tv. 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
87. §		
Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a 9. melléklet szerint módosul.
88. §		
Az Áfa tv. 3/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
89. §		
Az Áfa tv. 4/A. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
90. §		
Az Áfa tv. 6. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
91. §		
Az Áfa tv. 6/A. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
92. §		
Az Áfa tv. 6/B. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
93. §		
Az Áfa tv. 7. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
94. §		
Az Áfa tv. 8. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
95. §		
Az Áfa tv. 8/A. számú melléklete a 17. melléklet szerinti
a)
1. pontja szerinti 4. ponttal,
b)
2. pontja szerinti 5. ponttal
egészül ki.
96. §		
Hatályát veszti az Áfa tv.
1.
142. § (1) bekezdés h) pontja,
2.
142. § (1) bekezdés i) pontja,
3.
142. § (1) bekezdés j) pontja,
4.
142. § (8) bekezdése,
5.
142. § (9) bekezdése,
6.
6/A. számú melléklete,
7.
6/B. számú melléklete,
8.
6/C. számú melléklete,
9.
8/A. számú melléklet 4. pontja,
10.
8/A. számú melléklet 5. pontja,
11.
10. számú melléklet 2. pontja.
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11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása
97. §		
Hatályát veszti a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése.

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása
98. §		
Hatályát veszti az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 43. § (4) bekezdése.

13. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és
egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény módosítása
99. §		
Hatályát veszti az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és
egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény 255. § (4) bekezdése.

14. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
100. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 44. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„44. szabálytalanság: ha
a) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás nem az 53. § (3) bekezdése szerint fejeződik be, a teljesen
megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével,
b) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során a fuvarszervezési okból megvalósuló szállítójármű-váltás
az 54. § (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértésével történik,
c) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem
keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem érkezik meg a címzetthez, a teljesen
megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével,
d) az adófelfüggesztési eljárás keretében az adóraktárban tárolt jövedéki termék mennyiségében hiány mutatkozik,
a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék és a 24. § (2) bekezdés e) pontja
szerint bejelentett hiány kivételével,
e) az adózatlan jövedéki terméket adóraktáron kívül birtokolják,
f ) a jövedéki terméket a 19. § megsértésével állítják elő,
g) a jövedéki terméket harmadik országból a vámjogszabályok megsértésével hozzák be belföldre;”
101. §		
A Jöt. 7. § (2) bekezdés g)–h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő i) ponttal egészül
ki:
[A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor]
„g) az adóraktári engedély végelszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a jövedéki termék – az adófelfüggesztési
eljárás keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy a végelszámolás kezdő
időpontjától számított 180. nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban nem hagyta el,
h) a 3. § (1) bekezdés 44. pont a)–b) és d)–g) alpontja szerinti szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság tudomására
jut, illetve
i) a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti bejelentés megtörténik.”
102. §		
A Jöt. 8. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[Az adófizetési kötelezettség a]
„p) 7. § (2) bekezdés i) pontja szerinti esetben a bejelentőt”
[terheli.]
103. §		
A Jöt. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre és hivatalból előírhatja a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott
mértéktől eltérő mértékű elismert mennyiségű hiány alkalmazását, amennyiben azt a műszaki-technológiai feltételek
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indokolják, a helyszíni mérés adatai, az állami adó- és vámhatóság által szükségesnek tartott esetben az állami adó- és
vámhatóság jelenlétében elvégzett próbagyártás, valamint szakértői vélemény alátámasztja.”
104. § (1) A Jöt. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti készletfelvételre az állami adó- és vámhatóság döntése alapján az állami adó- és
vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett kerülhet sor.”
(2) A Jöt. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti készletfelvétel a tárgyév utolsó napját és az üzleti év mérlegfordulónapját
megelőző vagy követő 15 napon belül tartható meg, ilyen esetben a tárgyév utolsó napjának vagy az üzleti év
mérlegfordulónapjának készletét az akkortól a készletfelvétel tényleges napjáig történt nyilvántartás szerinti
készletváltozások figyelembevételével, számítással kell meghatározni.”
105. § (1) A Jöt. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege]
„a) ha egy hónapra vetítve átlagosan az adófelfüggesztési eljárás keretében általa feladott, a szabadforgalomba
bocsátott és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra kiszolgált jövedéki termékek
mennyiségének legalább 75%-át az adóraktár engedélyese állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve átlagosan
az általa adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át adófizetési
kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel, az adóraktári engedéllyel 2 éve folytatott tevékenység
esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 80%-kal,”
[csökken.]
(2) A Jöt. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben különböző adómértékű jövedéki termékek mennyiségét
kell figyelembe venni a százalékos arány megállapításánál, a mennyiségeket az érintett termékekre vetített
adótartalomban kell számítani.”
(3) A Jöt. 21. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani]
„c) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti
dohány-kiskereskedelmi ellátónál tárolt dohánygyártmány készletre.”
106. §		
A Jöt. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő közúti járművek üzemanyagaként kereskedelmi
forgalomban a végrehajtási rendeletben meghatározott minőségű üzemanyagot forgalmazhat.”
107. §		
A Jöt. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jövedéki engedélyes kereskedő az állami adó- és vámhatóság előzetes engedélye alapján a (2) bekezdésben
meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.”
108. §		
A Jöt. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jövedéki kiskereskedő az állami adó- és vámhatóság előzetes engedélye alapján az (1) bekezdésben
meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.”
109. §		
A Jöt. 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. § (1) Az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú okmány, az EKO, a szabadforgalomba bocsátott termékek
szállítása során alkalmazott szállítólevél, a borkísérő okmány, valamint az e törvény szerinti engedélyes által e törvény
szerint vezetendő nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat szigorú számadású bizonylat, amellyel
kapcsolatban elkövetett jogsértésre a számlára, a nyugtára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben meghatározott szigorú számadású bizonylatok esetében
kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt adhat ki.”
110. §		
A Jöt. 102. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A lefoglalást meg kell szüntetni
a) arra a dologra, amire a jövedéki eljárás eredményes lefolytatása érdekében már nincs szükség,
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b) a jogsértés elkövetéséhez használt, nem a jövedéki jogsértés elkövetőjének tulajdonában lévő eszközre, ha
a tulajdonos írásban nyilatkozik arról – és nem bizonyított annak ellenkezője –, hogy a jövedéki jogsértés időpontjában
nem volt tudomása az eszköz jövedéki jogsértés céljából történő felhasználásáról, és ezt követően a tényállás
a lefoglalás fenntartása nélkül is tisztázható, vagy ha a jövedéki ügyben hozott véglegessé vált határozatban kiszabott
adót, jövedéki bírságot, illetve egyéb költséget megfizették.
(3a) A lefoglalt dolgot meg kell semmisíteni, ha a dolog birtoklása jogszabályba ütközik.”
111. §		
A Jöt. 103. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[El kell kobozni]
„a) a lefoglalt dolgot,
aa) amire a véglegessé vált döntésben megállapított jövedéki kötelezettségszegést elkövették és a jövedéki ügyben
a 100. § (2), (3), (5), (8) és (9) bekezdése szerinti jövedéki bírság kerül kiszabásra vagy ha a jövedéki bírság kiszabását
a 101. § alapján az állami adó- és vámhatóság mellőzte,
ab) ha a jövedéki kötelezettségszegés elkövetésének véglegessé vált döntésben történő megállapítására az elkövető
ismeretlen személye következtében nem került sor,”
112. § (1) A Jöt. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a 64–73. §-ban, a 74. § (1) bekezdésben és a 97. §-ban
meghatározott kötelezettségeket megszegő személlyel szemben az Art. szerinti üzletzárás intézkedés alkalmazható.”
(2) A Jöt. 107. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti intézkedés, ha a jogsértéssel érintett sör, csendes és habzóbor, egyéb
csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék mennyisége – e törvényben meghatározott
termékenként – nem haladja meg a 10 litert.”
113. §		
A Jöt. 111. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Abban az esetben, ha az (5) bekezdés szerinti ügyleteknél az adóalany által korábban fizetendő adóként
megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany a különbözetet – a fizetendő adót csökkentő tételként –
legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát
érvénytelenítő vagy az azt módosító okirat a jogosult személyes rendelkezésére áll.”
114. §		
A Jöt. 134. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyszerűsített adóraktári engedélyesre nem alkalmazandó a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés.”
115. § (1) A Jöt. 145. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jövedéki adó mértéke)
„a) a cigarettára
aa) a 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. közötti időszakban 17 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi
eladási ár 24,5 százaléka, de legalább 30 200 forint ezer darabonként,
ab) a 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti időszakban 18 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási
ár 24 százaléka, de legalább 31 200 forint ezer darabonként,
ac) 2019. július 1-jétől 19 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23,5 százaléka, de legalább
32 200 forint ezer darabonként,”
(2) A Jöt. 145. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jövedéki adó mértéke)
„c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra
ca) a 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. közötti időszakban 17 820 forint kilogrammonként,
cb) a 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti időszakban 18 560 forint kilogrammonként,
cc) 2019. július 1-jétől 19 160 forint kilogrammonként,”
116. §		
A Jöt.
1.
3. § (1) bekezdés 27. pontjában a „67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékkel” szövegrész helyébe a „67. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti termékkel és üzemanyag célú földgázzal” szöveg,
2.
3. § (2) bekezdés 20. pontjában a „2011. szeptember 16-i 2011/544/EU” szövegrész helyébe a „2016. november
25-i 2017/74/EU” szöveg,
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3. § (3) bekezdés 16. pont c) alpontjában a „10 000” szövegrészek helyébe az „50 000” szöveg,
7. § (1) bekezdés g) és h) pontjában a „felhasználói engedély nélkül” szövegrész helyébe a „felhasználói engedély
nélkül vagy nem nyilvántartásba vett felhasználóként” szöveg,
8. § (1) bekezdés d) pontjában az „a termék birtokosát” szövegrész helyébe az „az energiatermék
üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy fűtőanyagkénti kínálóját, értékesítőjét
vagy felhasználóját” szöveg,
22. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
29. § (6) bekezdésében a „67. § (2) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe a „67. § (2) vagy (5) bekezdését”
szöveg,
51. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a „csendes bor” szövegrész helyébe a „csendes és
habzóbor” szöveg,
77. § (4) bekezdésében a „cigaretta, szivar, szivarka” szövegrész helyébe a „cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási
dohány” szöveg,
79. § (2) bekezdés c) pontjában a „d)–e)” szövegrész helyébe a „d)” szöveg,
100. § (6) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet és a jövedéki
termékkel gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó” szöveg,
102. § (2) bekezdésében a „A kifogást az állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe a „A kifogást az állami
adó- és vámhatóság felettes szerve” szöveg,
134. § (3) bekezdésében a „10 000” szövegrészek helyébe az „50 000” szöveg

117. §		
Hatályát veszti a Jöt.
1.
28. § (3) bekezdés g) pontjában a „, megfigyelt termékkel” szövegrész,
2.
29. § (1) bekezdésének c)–d) pontja, (2) bekezdése és (4) bekezdésében az „és összesítve” szövegrész,
3.
34. § (3) bekezdésében a „, a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének” szövegrész,
4.
70. § (1) bekezdésében a „2 liter alatti kiszerelésű” szövegrész,
5.
79. § (4) bekezdése,
6.
89. § (2) bekezdésében az „a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal” szövegrész.

15. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
118. §		
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 2. § 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„3. személygépkocsi: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, az adózás rendjéről
szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) szereplő időpont szerinti állapot alapján a 8703 vámtarifaszám alá tartozó
jármű, ide nem értve a mentőautót, a halottszállító kocsit és az e törvény szerinti motorkerékpárt;”
119. §		
A Rega tv. mellékletének I. rész 1. pontjában foglalt táblázat 9. sorának „A személygépkocsi műszaki tulajdonságai”
megnevezésű oszlopában az „egyéb” szövegrész helyébe a „más” szöveg lép.
120. §		
A Rega tv. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

III. FEJEZET
A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
121. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 7. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:]
„j) ha a 39/C. § (4) bekezdése alapján adómentességet vagy adókedvezményt állapít meg, akkor azt legalább három
egymást követő naptári éven át nem helyezheti hatályon kívül, az adóalany hátrányára nem változtathatja meg.”
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122. §		
A Htv. 39/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre)
egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó
vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt,
b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adó
csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.”
123. §		
A Htv. 39/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/C. § (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)–(4) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet,
adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
(2) Az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/
amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság
szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény
terjedelmének, mértékének valamennyi mentességre jogosult vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(3) Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt
megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja
meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell
lennie.
(4) Az önkormányzat jogosult arra, hogy rendeletében adómentességet vagy adókedvezményt állapítson meg
a vállalkozó azon beruházásának értéke vagy annak egy része után, melyet a vállalkozó az adóévben helyezett
üzembe. Az önkormányzat – ha az adómentességként vagy adókedvezményként igénybe vehető beruházás értéke
meghaladja az adóévben a településre megállapított adóalap vagy adó összegét – rendeletében meghatározhatja azt
is, hogy a vállalkozó a beruházás értéke adómentességként vagy adókedvezményként igénybe nem vett része után
az adóévet követő adóévben, adóévekben vehesse igénybe az adómentességet, adókedvezményt. Az önkormányzat
az adómentesség mértékét a településre kimutatott adóalap, az adókedvezmény mértékét a településre kimutatott
adó%-ában korlátozhatja. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi vállalkozó
számára azonosnak kell lennie.”
124. § (1) A Htv. 40/C. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„j) az IFRS 16 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe)
adónál az IFRS 16 Lízingek című standard 81. bekezdése szerinti összeggel,”
[feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.]
(2) A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„m) azzal a származékos leszállítási ügyletnek nem minősülő, a szokásos tevékenység keretében végzett
áruértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról vagy az a), e) és g)–l) pont szerinti ügyletről kiállított bizonylaton (számlán)
feltüntetett – általános forgalmi adó nélküli – összeggel (vevőtől várt ellenszolgáltatással), amelyet a vállalkozó
az IFRS-ek szerint bevételként (árbevételként) vagy az a)–l) pontok szerinti bevételnövelő tételként nem számolt vagy
nem számolhat el,”
[feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.]
125. §		
A Htv. 40/D. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:]
„e) az IFRS 16 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe)
adónál az (1) bekezdésben foglaltak alapján figyelembe nem vett, az IFRS 16 Lízingek című standard 81. bekezdése
szerinti összeggel,”
[feltéve, ha az az IFRS-ek alkalmazásával az (1) bekezdés szerint bevételnek vagy a (2) bekezdés szerint bevételt növelő
tételnek minősül.]
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126. §		
A Htv. 40/F. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket növelni kell:]
„c) az IFRS 16 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a lízingbeadónál
kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított,
a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével, ide nem értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint a bevételt csökkentette,”
127. §		
A Htv. 41. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési
adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.”
128. §		
A Htv. a következő 41/B. §-sal egészül ki:
„41/B. § (1) Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is vállalkozónak minősül, akkor
az egyéni vállalkozói tevékenység és a mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni adót együttesen állapítja meg
és vallja be.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti egyéni vállalkozó a 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap
megállapítási módot választja és a 39/B. § (6) bekezdése alapján
a) bevallást nyújt be, akkor azt – az (1) bekezdésnek megfelelően – a 39/B. § (6) bekezdése szerinti időpontig teljesíti,
b) bevallást nem nyújt be, akkor – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – kizárólag az őstermelői tevékenysége
utáni adóról szóló bevallást az adóévet követő év május 31. napjáig nyújtja be.”
129. §		
A Htv. 42/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság minden hónap 15. és utolsó napján elektronikus úton megküldi az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó
képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20–21. pontjai alapján az állami adóés vámhatósághoz – az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően – érkezett
adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó:
a) bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek
kell tekinteni,
b) a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést
tehet.
(3) Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót
a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.”
130. §		
A Htv. VI. Fejezete a következő 51/D. §-sal egészül ki:
„51/D. § A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak a 41. § (9) bekezdésének az egyes adótörvények és
más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel
(a továbbiakban: Adómód. törvény) megállapított rendelkezését a hatályba lépését magában foglaló – 2018. január
1-jét követően kezdődő – adóévben fennálló iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége kapcsán is alkalmaznia
kell.”
131. §		
A Htv. VI. Fejezete a következő 51/E. §-sal egészül ki:
„51/E. § (1) Ha a 2019. évben kezdődő adóévben (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: adóév) a vállalkozó
átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot
meghaladó mértékben csökkent, akkor az adóévet megelőző adóévre – a 39/D. § (1) bekezdése 2018. december
31-ig hatályos szövege alapján – igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóévi, 39. § (1) bekezdése szerinti
iparűzési adóalapot meg kell növelni.
(2) A 41/B. §-nak az Adómód. törvénnyel megállapított rendelkezését a 2018. évben kezdődő adóévi helyi iparűzési
adókötelezettség teljesítése során is alkalmazni lehet.”
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132. § (1) A Htv. 52. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„26. vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt
vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak;”
(2) A Htv. 52. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„33. szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott nappali,
illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást biztosító szervezet;”
(3) A Htv. 52. §-a a következő 53–54. pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„53. közszolgálati kötelezettség:
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony,
b) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerinti szolgálati jogviszony,
c) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény szerinti állami vezetői jogviszony,
d) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény szerinti szolgálati jogviszony,
e) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény szerinti ügyész szolgálati jogviszony,
f ) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti jogviszony,
g) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati jogviszony,
h) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény szerinti szolgálati viszony,
i) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény szerinti állami szolgálati jogviszony,
j) a külön jogszabály által mentelmi jogot biztosító jogállás
keretében végzett kötelezettség;
54. beruházás: az adómentességet, adókedvezményt rendeletében biztosító önkormányzat illetékességi területén
üzembe helyezett, a számvitelről szóló törvény szerinti olyan beruházás, amelyet a vállalkozó vesz első ízben
használatba;”
133. § (1) A Htv.
1.
3. § (3) bekezdésében az „adóbevallásnak” szövegrész helyébe az „adóbevallásnak, adatbejelentésnek” szöveg;
2.
7. § e) pontjában az „épülete, épületrésze” szövegrész helyébe az „épülete, épületrésze, reklámhordozója”
szöveg;
3.
31. § c) pontjában a „szolgálati kötelezettség” szövegrész helyébe a „közszolgálati kötelezettség” szöveg;
4.
40/C. § (2) bekezdés g) pontjában, 40/D. § (2) bekezdés d) pontjában, 40/D. § (3) bekezdés b) pontjában az „IAS
17” szövegrész helyébe az „IFRS 16” szöveg;
5.
42/A. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását”
szöveg;
6.
42/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „elektronikus levélcímről,” szövegrész helyébe az „elektronikus levélcímről,
hivatali kapu azonosítóról,” szöveg;
7.
52. § 35. pontjában az „a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda
Zrt.,” szövegrész helyébe az „a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.,” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Htv.
1.
35. § (2) bekezdésében a „, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési
szerződés alapján kezelt vagyon” szövegrész,
2.
39/D. §-a,
3.
40/F. § (1) bekezdésében az „és az IAS 18 Bevételek című standard” szövegrész,
4.
43. § (2) bekezdésben az „– ideértve a 42. § (3) bekezdésében meghatározott esetet is –” szövegrész,
5.
51. § (2) bekezdése.
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IV. FEJEZET
EGYES ÁGAZATI ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása
134. § (1) A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. § 7. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„7. VTSZ szám: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2018. január 1-jén hatályos szövege szerinti
vámtarifaszám;”
(2) A Neta tv. 1. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„19. egészségmegőrző program: az egészségügyi államigazgatási szerv egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás
elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenysége, akciója, programja, amely bármely magánszemély
által ingyenesen vagy legfeljebb 500 forint ellenében érhető el;”
135. §		
A Neta tv. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,]
„i) a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti alkoholterméknek minősülő ital, ide nem értve
az alkoholos frissítőt és a Jöt. 133. § (1) bekezdés e)–i) pontja hatálya alá tartozó alkoholterméket (a továbbiakban:
alkoholos ital).”
136. §		
A Neta tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az adó mértéke
a) a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 15 forint/liter, ab) alpontja szerinti üdítőital esetében 240 forint/
liter,
b) a 2. § b) pontjának ba) alpontja szerinti energiaital esetében 300 forint/liter, bb) alpontja szerinti energiaital
esetében 50 forint/liter,
c) cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm, más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/
kilogramm,
d) sós snack esetében 300 forint/kilogramm,
e) ételízesítő esetében 300 forint/kilogramm,
f ) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter,
g) gyümölcsíz esetén 600 forint/kilogramm,
h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma
ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem éri el, 25 forint/liter,
hb) 5 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem éri el, 120 forint/liter,
hc) 15 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem éri el, 360 forint/liter,
hd) 25 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem éri el, 600 forint/liter,
he) 35 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem éri el, 850 forint/liter,
hf ) 45 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, 1100 forint/liter.”
137. §		
A Neta tv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adó alanya a fizetendő adóját felajánlhatja egészségmegőrző program finanszírozására az adóbevallásában tett
rendelkező nyilatkozatával, azzal, hogy az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének
10%-áig terjedhet.”
138. §		
A Neta tv. II. fejezet 5. alcíme a következő 11/K. §-sal egészül ki:
„11/K. § (1) A II. fejezet 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell a Kgfb. tv. szerinti azon biztosítás
teljes Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszakában vagy tartamában, melynek esetében a biztosítási időszak vagy tartam
kezdő napja 2019. január 1-jét megelőzi, utolsó napja pedig a 2018. december 31-ét követő időszakra, de legkésőbb
2019. december 30-ára esik.
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(2) Azon Kgfb. tv. szerinti határozott tartamú biztosítás esetén, amelynek kezdő napja 2019. január 1-jét megelőzi és
utolsó napja a 2019. december 31-ét követő időszakra esik, a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség
a) 2020. január 1-jét megelőző időszakára a II. fejezet 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni,
b) 2019. december 31-ét követő időszakára jutó baleseti adót a biztosítónak nem kell megállapítania és beszednie,
az adó alanyának pedig nem kell megfizetnie.
(3) Ha az adó alanya a (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakra jutó baleseti adót
a) beszedés esetén a biztosítónak már megfizette, akkor a biztosító köteles azt számára az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül visszafizetni,
b) önadózás esetén az állami adóhatóság számára már megfizette, akkor azt kérelmére az állami adóhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályai szerint visszatéríti.
(4) A biztosító az általa az állami adóhatóságnak megfizetett, a (3) bekezdés a) pontja szerint az adóalanynak
visszafizetett adót – a visszafizetés hónapját követő hónap első napjától kezdődően – jogosult az állami adóhatóságtól
visszaigényelni. Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályai
szerint téríti vissza a befizetett adót.”
139. §		
Hatályát veszti a Neta tv.
1.
1. § 15. pontjában az „és az 1334/2008/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdés d) pont ii. alpontja szerinti
gyógynövénykivonatot” szövegrész;
2.
1. § 16., 18. és 22. pontja;
3.
11/A–11/J. §-a.

18. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása
140. §		
A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„2. biztosítási szolgáltatás: a casco biztosítás, a vagyon- és balesetbiztosítás, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás;”
141. §		
A Btv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az adó mértéke
a) casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a,
b) vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a,
c) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 23%-a, de a biztosító
kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját
közvetlenül megelőző naptári évben az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett adóköteles biztosítási szolgáltatás
utáni összesített adóalapja a 8 milliárd forintot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja – (1) bekezdés
a) és b) pontjában említett adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni – adóalapjának
– 100 millió forintot meg nem haladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra
irányadó – adómérték 25%-a,
– 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó része után az (1) bekezdés szerinti
– az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 50%-a,
– 700 millió forintot meghaladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó
– adómérték.”
142. §		
A Btv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az 1. § 2. pontjának és az 5. §-nak az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított rendelkezését
a) azon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén, melynek Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszaka vagy tartama
2018. december 31-ét követően kezdődik,
b) az a) pont hatálya alá nem eső kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén 2020. január 1-jétől
kell alkalmazni.”
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19. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása
143. §		
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/E. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé
válik” szöveg lép.

V. FEJEZET
ILLETÉKEK
20. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
144. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
1.
5. § (1) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna
Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.,” szövegrész helyébe az „a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.,” szöveg;
2.
16. § (1) bekezdés g) pontjában, 16. § (6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 17/C. § (1) bekezdés
b) pontjában, 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3), (4) bekezdésében, 23/B. § (1) bekezdésében,
23/D. § (1), (2), (4), (5) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a), i), r) pontjában, 26. § (5), (9), (13) bekezdésében,
26/A. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg;
3.
26. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrészek helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg;
4.
17/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 17/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedése” szövegrész
helyébe a „véglegessé válása” szöveg;
5.
74. § (1a) bekezdésében, 78. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé
válását” szöveg;
6.
80. § (1) bekezdés a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg
lép.

21. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása
145. §		
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti. törvény) 3. § (4) bekezdése
a következő q) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget]
„q) a Széchenyi Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési számlára történő átutalás.”
146. §		
A Pti. törvény 6. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi tranzakciós illeték alapja)
„i) magánszemély fizetési számlájáról (kivéve a magánszemély egyéni vállalkozói számlájáról) történő átutalás esetén
átutalásonként a 20 ezer forintot meghaladó összeg.”
147. §		
A Pti. törvény 7. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke)
„g) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint, ha
az illetékfizetésre a kincstár kötelezett, és ha a kincstár a fizetési műveletet az Áht.-ban meghatározott kincstári körbe
tartozó számlatulajdonosokon kívül más kincstári számlatulajdonos részére hajtja végre.”
148. §		
A Pti. törvény
1.
3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget”
szövegrész helyébe a „nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:” szöveg,
2.
6. § (1) bekezdés a) pontjában az „a b)–h) pont” szövegrész helyébe az „a b)–j) pont” szöveg,
3.
7. § (1) bekezdés b) pontjában az „a d) pont” szövegrész helyébe az „a d) és g) pont” szöveg
lép.
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VI. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
22. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
149. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti
munkaviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független
Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő
önkéntes tartalékos katona, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony),
tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,”
(2) A Tbj. 5. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„k) az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi
járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad
részét.”
150. §		
A Tbj. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A munkaviszony jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig terjedő időszakot biztosítási jogviszonyban
töltött időszaknak kell tekinteni a helyreállítást követően keletkezett társadalombiztosítási ellátások iránti igények
elbírálásakor.”
151. §		
A Tbj. 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel a biztosítás:)
„d) a letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a bíróság jogerős vagy
végleges határozatában, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható
határozatában a büntetőeljárást megszüntette; továbbá a szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha az elítéltet
utóbb a bíróság jogerősen felmentette, (ide nem értve a fogvatartott által a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szabályai szerint létesített, a Tbj. 5. §-a
szerint biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt),”
152. §		
A Tbj. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) meghatározottak szerint – a biztosítottakon túl – az, aki saját jogú
nyugdíjasként az 5. § (1) bekezdés a), b), g) pontjában (ide nem értve az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú
nyugdíjasnak minősülő személyt), valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll.”
153. § (1) A Tbj. 21. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
(Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját:)
„b) a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék (ide nem értve a 26. § (1) bekezdése
szerinti nyugdíj járulékfizetési kötelezettséget),”
(2) A Tbj. 21. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék – ide nem értve a munkavégzés ellenértékeként (különösen
elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott járulékalapot képező jövedelmet –,”
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154. §		
A Tbj. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott (ide nem értve az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú
nyugdíjasnak minősülő személyt) a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási
járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.”
155. §		
A Tbj. 25/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem fizet a 19. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű munkaerő-piaci járulékot]
„b) az az egyéni és társas vállalkozó, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy
Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat, vagy a vállalkozói
tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik – ide nem értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli
szabadságon van –,”
156. §		
A Tbj. 37/A. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet folytató
vállalkozó)
„f ) foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában (ide nem értve a saját
jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt) együttesen eléri a heti 36 órát.”
157. §		
A Tbj. 44/B. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egészségbiztosítási szerv, a munkaügyi hatóság, az állami adó- és vámhatóság a bejelentési kötelezettség
ellenőrzése során az Art. szerinti be nem jelentett foglalkoztatás feltárása esetén a jogsértésről szóló határozatának
véglegessé válását követően – az adózó bejelentési kötelezettségének önkéntes teljesítése hiányában – az Art.
1. mellékletében foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti.
(1b) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő, de
biztosítotti státuszát okirattal hitelesen igazoló természetes személyre vonatkozóan – a biztosítotti jogviszony
fennállásának az egészségbiztosítási szerv eljárása során történő tisztázását követően – az Art. 1. mellékletében
foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti az állami adó- és vámhatóság felé.”
158. §		
A Tbj. 45/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak nyilvántartásában
biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek a 44/B. § vagy a 44/C. § alapján
adóhatóságnak átadott adatait az adóhatóság összeveti
a) az Art. szerinti havi bevallások biztosítottankénti adataival,
b) a 39. § (2) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőkről vezetett nyilvántartása adataival, és
c) az Art. alapján a foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás
adataival.
Ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a természetes személy egészségbiztosítási szerv által a 44/B. § vagy a 44/C. §
alapján átadott adatai az a)–c) pontok szerinti egyik nyilvántartásban sem szerepelnek, felszólítja a természetes
személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Amennyiben a személy a felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül az adóhatóság előtt hitelt érdemlő módon nem bizonyítja egészségügyi szolgáltatásra
jogosultságát, az adóhatóság a természetes személynek a 16. § alapján legutóbb fennállt egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultsága megszűnését követő első naptól az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét
határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására rendelkezésre álló 15 nap a természetes személy
kérelmére – indokolt esetben – egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.”
159. §		
A Tbj. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A foglalkoztató a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tagjának a tárgyhónapban kifizetett (juttatott),
járulékalapot képező jövedelem alapján köteles a nyugdíjjárulékot megállapítani és levonni. A megállapított tárgyhavi
nyugdíjjárulékot és a foglalkoztatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint
kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetőleg megfizetni az állami adó- és vámhatóságnak.”
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160. §		
A Tbj. „A járulékkülönbözet elszámolása” című alcíme a következő 52/B. §-sal egészül ki:
„52/B. § Az 52/A. § rendelkezéseitől eltérően, ha a természetes személy a munkáltató jogutód nélküli megszűnését
követően tárja fel, hogy a munkáltató a járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg
és vonta le, és a hiba a törvényben meghatározottnál magasabb összegű járulék levonását eredményezte, erről
a tényről az adóazonosító szám feltüntetésével bejelentést tehet az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentés
alapján a járulékkülönbözetet az állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő a természetes személy javára,
amennyiben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartása szerint a munkáltató a természetes személytől a törvényben
meghatározottnál magasabb összegű járulékot vont le, vallott be és fizetett meg.”
161. §		
A Tbj. 54. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezése lép:
[Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos
megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára]
„a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv és az állami adóhatóság jogosult,”
162. §		
A Tbj. „Ellenőrzés” című alcíme a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § Járulék utólagos megállapítása nélkül az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszonyt akkor törli, ha:
a) ellenőrzési eljárás keretében bizonyított a természetes személy valós foglalkoztatójának kiléte, amely adózónál
a biztosítás fennállásának időtartama jogerős határozatban rögzítésre került, és
b) a valótlan bejelentést tevő foglalkoztató az állami adó- és vámhatóság által folytatott ellenőrzés időpontjában
a cégnyilvántartásból törlésre került, illetve a törlése folyamatban van.”
163. §		
A Tbj. a következő 65/I. §-sal egészül ki:
„65/I. § A fizetési kötelezettség mértékét befolyásoló rendelkezést (így különösen a járulékmérték, hozzájárulás-mérték
változását, új, változó vagy megszűnő kedvezményt, mentességet), továbbá fizetési kötelezettséget előíró vagy azt
megszüntető rendelkezést arra a hónapra, adóévre kell először alkalmazni, amely hónapban, adóévben hatályba lép.”
164. §		
A Tbj. a következő 65/J. §-sal egészül ki:
„65/J. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
szóló 2018. évi XLI. törvénnyel módosított 21. § c) pont hatálybalépéséig a 2012. július 1-jét követően az Mt. 83. §-a
alapján megítélt elmaradt munkabér után fennálló társadalombiztosítási kötelezettségeket – amennyiben
a társadalombiztosítás alapjait megillető teljesítés történt – teljesítettnek kell tekinteni.”
165. §		
A Tbj. a következő 65/K. §-sal egészül ki:
„65/K. § A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)
Kormányrendelet szerint Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesülő személyeket 2017. június 19-éig az ösztöndíj
folyósításának időtartamára biztosítottnak kell tekinteni, és az ösztöndíjból levont egyéni járulékokat nyugdíjjáruléknak
és egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járuléknak kell tekinteni.”
166. §		
A Tbj.
1.
6. § (2) bekezdésében a „az 5. § (1) bekezdés a), b), g) pontjában” szövegrész helyébe a „az 5. § (1) bekezdés a), b),
g) pontjában (ide nem értve az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyt)”
szöveg;
2.
19. § (4) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7320 forint (napi összege 244 forint)”
szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7500 forint (napi összege 250 forint)”
szöveg;
3.
34. § (1) bekezdésében a „34 százalék” szövegrész helyébe a „24 százalék” szöveg;
4.
34. § (5) bekezdésében a „34 százalék” szövegrész helyébe a „24 százalék” szöveg;
5.
47. § (1) bekezdésében az „Art.-ban” szövegrész helyébe az „az Art-ban” szöveg
lép.
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23. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása
167. §		
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott jövedelem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénzbeli juttatás
esetén is meg kell fizetni.”
168. §		
Az Eho tv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Tbj. 13. §-ában említett közösségi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei
által biztosított személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyihozzájárulásfizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik
tagállamban vagy az Európai Unió intézményénél fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.”
169. §		
Hatályát veszti az Eho tv. 3. § (2) bekezdése.

24. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása
170. §		
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Szocho tv.) 455. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A kifizetőt terhelő adónak nem alapja:)
„k) a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék, ide nem értve a munkavégzés ellenértékeként (különösen
elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott adóalapot képező jövedelmet.”
171. §		
A Szocho tv. 462/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést,
az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát,
a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
jogviszonyára tekintettel terhelő adóból,
ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján
megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a
alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag
komplex minősítése alapján egészségi állapota 60 százalékos, vagy ennél kisebb mértékű.”
172. § (1) A Szocho tv. 464. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adót az adóalany az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint havonta
megállapítja, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. Az adó összegét természetes személy
részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. Amennyiben az adóalany természetes személy foglalkoztatására
tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, akkor az Art. rendelkezései szerinti bevallási kötelezettségét
úgy kell teljesítenie, hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme, alapja és a kedvezmény vagy
támogatás összege személyenként megállapítható legyen.”
(2) A Szocho tv. 464. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A külföldi kifizető az adóval összefüggő adókötelezettséget az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény
(a továbbiakban: Air.) szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül
személyesen teljesíti. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit személyesen csak akkor teljesítheti, ha bejelentkezése
alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette.”
173. §		
A Szocho tv. „Más jogszabályok alkalmazása” alcímét megelőző, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény 154. §-ával beiktatott 464/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„464/F. § A 462/D. §-ban meghatározott kedvezmény esetében a kedvezményre jogosító feltételeknek
a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének időpontjában kell fennállniuk. Amennyiben a 462/D. § (3) bekezdés
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szerinti kedvezmény igénybevételére való jogosultság már a 462/D. § (2) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítése
során keletkezik, a 462/D. § (3) bekezdés szerinti kedvezmény teljes egészében érvényesíthető.”
174. §		
A Szocho tv. a következő 464/G. §-sal egészül ki:
„464/G. § A külföldi pénznemben megszerzett jövedelem utáni adó megállapítására az Szja tv. külföldi pénznemről
forintra történő átszámításra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
175. §		
A Szocho tv.
1.
459. § (1) bekezdésében az „az adóalap után” szövegrész helyébe az „az adóalap után a kifizetéskor érvényes
adómértékkel” szöveg,
2.
464/E. §-ban a „454. § (4) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „455. § (4) bekezdés d) pontjában”
szöveg
lép.
176. §		
Hatályát veszti a Szocho tv. X. Fejezete és 18. melléklete.

VII. FEJEZET
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
177. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
36. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Az állami adó- és vámhatóság a céginformációs szolgálat, továbbá a cégbíróság megkeresésére átadja
a cégnyilvántartásban kezelt adóazonosító jelhez tartozó titkosított összerendelési kapcsolati kódot a (4a) bekezdés,
a 23. § (4) bekezdés és a 38. § szerinti feladatellátás céljából.”
178. §		
Hatályát veszti a Ctv.
a)
116. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
1. számú melléklet V.1. pont e) alpontja,
c)
1. számú melléklet V.2. pontja,
d)
2. számú melléklet IV. pont b) alpontjában az „elfogadott zárójelentés,” szövegrész.

26. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
179. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § [Besorolási rendek alkalmazása]
A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség, az Áfa tv. és a Jöt. kivételével az adótörvények
alkalmazásában,
a) a Kereskedelmi Vámtarifa (Vtsz.) 2018. év január 1. napján hatályos,
b) a Központi Statisztikai Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) esetében a Központi
Statisztikai Hivatal 2018. év január 1. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget
nem változtatja meg.”
180. §		
Az Art. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az adóhatóság döntése jogszabálysértő, melynek következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik,
az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet, kivéve, ha a téves
adómegállapítás az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.”
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181. § (1) Az Art. 212. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel
(felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd része.”
(2) Az Art. 212. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén az önellenőrzési pótlék mértéke az (1) bekezdésben foglaltak
szerint számított összeg másfélszerese.”
182. §		
Az Art. 255. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő továbbképzésének szervezését és
lebonyolítását végző szervezet a megvalósult továbbképzésekről köteles nyilvántartást vezetni és a továbbképzéssel
összefüggő dokumentumokat 6 évig megőrizni. A nyilvántartás tartalmazza a továbbképzésben részt vevő
adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
a) nyilvántartási számát,
b) természetes személyazonosító adatait,
c) teljesített továbbképzéseinek azonosító adatait és kreditpontértékét,
d) teljesített továbbképzéseiről kiállított igazolás sorszámát.”
183. §		
Az Art. 268. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„17. az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás,
a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés feltételeit, valamint a nyilvántartásba
vett személyek kötelező szakmai továbbképzésének, a szakmai továbbképzés ellenőrzésének, a továbbképzés
szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek kreditpont-minősítési eljárásának, továbbá a határon átnyúló
adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás,
a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés feltételeit, részletes szabályait,
valamint a nyilvántartás vezetésének szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)
184. § (1) Az Art. a következő 274/A. §-sal egészül ki:
„274/A. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított rendelkezésekhez]
(1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.1.) megállapított 49. § (2) bekezdése, 58. §
(2) bekezdése és 3. melléklet I/3.2.1. pontja a 2018-ban kezdődő üzleti évek tekintetében alkalmazandó.
(2) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 65. § (1a) bekezdését a 2018. január 1-jét követően indult jogorvoslati
eljárásokban kell alkalmazni.”
(2) Az Art. 274/A. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 160. § (1) bekezdését és 209. § (1) bekezdését a hatálybalépést
követően esedékessé váló kötelezettségekre kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 2. melléklet I/B/2.2. pontját és 3. melléklet I/1.2.4. pontját első
alkalommal a 2018-as adóévre benyújtott személyi jövedelemadó bevallás tekintetében kell alkalmazni.”
185. §		
Az Art. 275. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 117. § (1) bekezdés h) pontja a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/
EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadókötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
186. §		
Az Art. 1. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
187. §		
Az Art.
1.
66. § (2) bekezdésében a „megfelelő, a Magyar Államkincstár által létrehozott központosított beszedési
számlára” szövegrész helyébe a „megfelelő államháztartási számlára” szöveg,
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117. § (1) bekezdés h) pontjában az „Unió más tagállamának HÉA-nyilvántartásában nem szerepel,” szövegrész
helyébe az „Unió területén nem telepedett le,” szöveg,
131. § (2) bekezdésének c) pontjában a „megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges” szövegrész helyébe
a „megállapításához, ellenőrzéséhez és hatásvizsgálatához” szükséges szöveg,
160. § (1) bekezdésében az „után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének
háromszázhatvanötöd” szövegrész helyébe az „után az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék
százötven százalékának háromszázhatvanötöd” szöveg,
209. § (1) bekezdésében az„alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd” szövegrész helyébe az„alapkamat
5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd” szöveg,
255. § (3) bekezdésében a „nyilvántartás az (1) bekezdés a) és c) pontjában” szövegrész helyébe a „nyilvántartás
– a Szolg. törvényben meghatározott adatokon túl – az (1) bekezdés a) és c) pontjában” szöveg,
268. § (1) bekezdés 16. pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait, valamint” szöveg,
1. melléklet 21. pontjában az „1.1.–1.3., 1.11. és 1.12.” szövegrész helyébe az „1.1.–1.3., 1.8. és 1.12.” szöveg,
2. melléklet I/B/2.2. pontjában a „személynek, a mezőgazdasági” szövegrész helyébe a „személynek,
a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek, a mezőgazdasági” szöveg,
3. melléklet I/1.2.4. pontjában az „év február huszonötödikéig” szövegrész helyébe az „év május huszadikáig”
szöveg,
3. melléklet I/3.2.1. pontjában az „év május harmincegyedikéig fizeti” szövegrész helyébe az „év ötödik hónap
utolsó napjáig fizeti” szöveg

lép.
188. §		
Hatályát veszti az Art.
1.
49. § (2) bekezdésében és 58. § (2) bekezdésében a „, kivéve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók
tekintetében” szövegrész,
2.
268. § (1) bekezdés 15. pontjában a „valamint” szövegrész,
3.
269. § (3) bekezdése.

27. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
189. §		
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 122. § (3) bekezdése a következő
l) ponttal egészül ki:
(Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott)
„l) a visszatartási jog gyakorlásáról rendelkező”
(végzés ellen.)
190. §		
Az Air 136. §-a a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az adóigazgatási eljárásban kirendelt ügygondok tevékenységének részletes szabályait,
f ) az adóigazgatási eljárásban az eljárási költségek, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés, a költségek
megfizetése, valamint a költségmentesség részletes szabályait.”
191. §		
Az Air. 56. alcíme a következő 139/A. §-sal egészül ki:
„139/A. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított rendelkezésekhez]
E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 122. § (3) bekezdés l) pontját a hatálybalépését követően
meghozott, visszatartás gyakorlásáról rendelkező végzésekre kell alkalmazni.”
192. §		
Az Air. 122. § (3) bekezdés k) pontjában az „elrendelő” szövegrész helyébe az „elrendelő, valamint” szöveg lép.
193. §		
Hatályát veszti az Air. 122. § (3) bekezdés j) pontjában a „valamint” szövegrész.
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28. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény
194. §		
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 26. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(7) Az EORI szám érvénytelenítésére irányuló kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az EORI szám
érvénytelenítésére vonatkozó határozat akkor hozható meg, ha az adott EORI számon nyilvántartott ügyfél
vonatkozásában az FJA 7. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti tudomásra jutás vagy az érvénytelenítésre irányuló
kérelem befogadása előtt indult vámigazgatási eljárások lezárulnak, a vámhatóság az esedékes vám és egyéb
terhek, a Vámkódex 112. vagy 114. cikke szerinti kamat, valamint a vámhatósági eljárások után fizetendő díjak és
költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket előírja a folyószámlán, és a lejárt tartozások beszedése iránti
intézkedéseket végrehajtja.”
195. §		
A Vtv. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámhatóság megkeresésére a hitelintézet a vámérték valódiságának, a vámtartozás, az egyéb terhek, a Vámkódex
112. vagy 114. cikke szerinti kamat, a vámigazgatási bírság, valamint a vámhatósági eljárások után fizetendő díjak és
költségek befizetésének ellenőrzéséhez pénzforgalmi adatokat térítésmentesen szolgáltat.”
196. § (1) A Vtv. 84. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Az eljáró vámszerv vámigazgatási bírságot szab ki az alábbi tárgykörökbe tartozó, a vámjogszabályokban
meghatározott]
„b) vámfelügyelettel, vámigazgatási üggyel,”
(2) A Vtv. 84. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha]
„i) az érintett személy – tevékenységével vagy mulasztásával – a vámigazgatási ügy lefolytatását akadályozza.”
197. § (1) A Vtv. 118. § szakaszcíme helyébe a következő cím lép:
„118. § [Vámügyi segítségnyújtásra irányuló, valamint származás utólagos megerősítése iránti megkeresések]”
(2) A Vtv. 118. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közigazgatási hatóságok közötti vámügyi segítségnyújtásra irányuló és származás utólagos megerősítése iránti
megkeresések teljesítése érdekében a vámhatóság a nyilvántartásában és az ügyfél nyilvántartásában szereplő adatok,
és az azokhoz kapcsolódó tények, körülmények valóságtartalmának, illetőleg ezek hitelességének megállapítása
érdekében adatokat gyűjthet, vagy a helyszínen ellenőrzést végezhet.
(2) Ha a vámügyi segítségnyújtásra irányuló megkeresés megválaszolása a vámhatóság rendelkezésére álló adatok
alapján teljesíthető, úgy az eljárásról az érintett ügyfelet értesíteni nem kell.
(3) Ha a megkeresés megválaszolása érdekében szükséges az ügyfél bevonása, vagy a megkeresés származás
utólagos megerősítése iránti megkeresés, akkor az (1) bekezdés szerinti eljárás során a vámellenőrzés szabályait kell
alkalmazni.”
198. §		
A Vtv. 159. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159. § [Végrehajtási vagy visszaigénylési jog elévülése]
Az egyéb terhek és a hitelkamat, a vámhatósági eljárások után fizetendő díjak és költségek, továbbá a késedelmi
kamat végrehajtásához az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény, a túlfizetés,
illetve a tartozatlanul megfizetett vám és egyéb terhek, valamint a hitelkamat, a vámhatósági eljárások után fizetendő
díjak és költségek, továbbá a késedelmi kamat visszaigényléséhez való jog elévülésére az Art. rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
199. §		
A Vtv. 179. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az engedélyes – abban az esetben, ha a központi vámkezelésre irányuló engedély nem Magyarországon került
kiadásra – köteles a szabad forgalomba bocsátás, meghatározott célra történő felhasználás, az általánosforgalmiadófizetési kötelezettséggel járó ideiglenes behozatal során megállapításra kerülő egyéb terhek megállapításához
szükséges adónyilatkozatot az adófizetési kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt vámhivatalnál,
az engedélyben meghatározott időpontig benyújtani. Nem kell benyújtani az általános forgalmi adó fizetési
kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot annak a gazdálkodónak, aki rendelkezik az általános
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forgalmi adó önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb adófizetési kötelezettsége
a vámhatóság felé nem keletkezik.”
200. §		
A Vtv. 180. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„180. § [Önértékelési engedély]
Azon önértékelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó, akinek a vámhatóság megengedi a VA 225. cikke szerint,
hogy a kiegészítő árunyilatkozatai közvetlen elektronikus hozzáféréssel legyenek elérhetők rendszerében, köteles
a tevékenysége során megállapításra kerülő egyéb terhek megállapításához szükséges, a 179. § (5) bekezdésében
hivatkozott adónyilatkozatot benyújtani az adófizetési kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt
vámhivatalnál, az engedélyben meghatározott időpontig, amelyre vonatkozóan a 179. § (7) bekezdését is alkalmazni
kell. Nem kell benyújtania az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot
annak a gazdálkodónak, aki rendelkezik az áfa önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb
adófizetési kötelezettsége a vámhatóság felé nem keletkezik.”
201. §		
A Vtv. 185. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„185. § [Adónyilatkozat aktív feldolgozás során]
Az aktív feldolgozás engedélyese köteles a VA 324. cikk (1) bekezdése alkalmazása során megállapításra kerülő
egyéb terhek megállapításához szükséges, a 179. § (5) bekezdése szerinti adónyilatkozatot benyújtani az adófizetési
kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt vámhivatalnál, az engedélyben meghatározott időpontig.
Nem kell benyújtania az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot
annak a gazdálkodónak, aki rendelkezik az áfa önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb
adófizetési kötelezettsége a vámhatóság felé nem keletkezik.”
202. §		
A Vtv. 67. alcíme a következő 185/A. §-sal egészül ki:
„185/A. § [Együttműködési megállapodás helyhez kötött szállítóberendezések kapcsán]
A VA 321. cikk (3) bekezdése alapján a helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áruk feletti vámfelügyelet
gyakorlásának módszereit a vámeljárás jogosultjának és a vámhivatalnak együttműködési megállapodás formájában,
írásban kell rögzítenie.”
203. §		
A Vtv. 215. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
szóló 2018. évi XLI. törvény hatálybalépése előtt indult vámigazgatási ügyekben kiszabott eljárási bírságok,
valamint a származás utólagos megerősítése iránti megkeresések tekintetében az eljárás megindításakor hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.”
204. §		
A Vtv.
a)
14. § (7) bekezdésében az „az ügyfél a kizárást megtagadó végzésben eljárási” szövegrész helyébe az „akkor
az ügyfél vámigazgatási”,
b)
15. §-ában az „akkor a vámhatóság” szövegrész helyébe az „akkor a vámhatóság személyesen, postai úton vagy”
szöveg,
c)
18. § (4) bekezdésében, a 32. § (5) bekezdésében, a 46. § (1) és (3) bekezdésében, a 49. § (3) bekezdésében,
az 51. § (6) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésében, az 57. § (5) bekezdésében, az 59. § (6) bekezdésében és
a 61. §-ában az „eljárási bírsággal” szövegrész helyébe a „vámigazgatási bírsággal” szöveg,
d)
31. § (1) bekezdésében a „díjfizetés ellenében” szövegrész helyébe a „díjfizetés ellenében jogosult” szöveg,
e)
84. § (3) bekezdés h) pontjában a „birtokolnak.” szövegrész helyébe a „birtokolnak,” szöveg,
f)
97. § (3) bekezdésében az „a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító, valamint a vámigazgatási
eljárással kapcsolatos eljárási cselekmény megsértése miatt eljárási bírságot kiszabó” szövegrész helyébe
a „valamint a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító” szöveg,
g)
101. § (4) bekezdésében az „eljárási bírságot” szövegrész helyébe a „vámigazgatási bírságot” szöveg,
h)
176. § (1) bekezdésében az „Egységes Vám-árunyilatkozatnak” szövegrész helyébe az „egységes vámokmány”
szöveg
lép.
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205. §		
Hatályát veszti a Vtv.
a)
46. § (2) bekezdése,
b)
92. §-a,
c)
95. § (2) bekezdés f ) pontja,
d)
162. § (7) és (8) bekezdésében, valamint a 166. § (1) és (4) bekezdésben a „vagy eljárási” szövegrészek.

29. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
módosítása
206. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 7. §
(1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12. jövedelem: munkabér, illetmény, munkadíj, a munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony
jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti
jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóság, valamint a munkából
eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazás, juttatás, valamint az egyéb járandóság;”
207. §		
Az Avt. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.”
208. §		
Az Avt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vállalkozási tevékenységet végző adós üzemi, illetve üzleti tevékenységéhez szükséges járművére folytatott
végrehajtást, a végrehajtó a jármű lefoglalás foglalási jegyzőkönyvben történő feltüntetésével foganatosítja.
Ha ez lehetséges, a jármű törzskönyvét is le kell foglalni. Ha a jármű lefoglalását követő 6 hónapon belül az adós
a tartozását nem fizeti meg, a végrehajtó a jármű forgalmi engedélyét is lefoglalja.”
209. §		
Az Avt. 118. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás végrehajtásához való jog a végrehajtandó követeléssel együtt
évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.”
210. §		
Az Avt. 122. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtása
során az I–V. Fejezet rendelkezéseit a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
211. §		
Az Avt.
1.
19. § (1) bekezdésében a „A tartozás végrehajtásához” szövegrész helyébe „A tartozás és a meghatározott
cselekmény végrehajtásához” szöveg,
2.
47. § (3) bekezdésben a „lévő gépjármű feltalálási” szövegrész helyébe a „lévő jármű feltalálási” szöveg,
3.
48. § (4) bekezdésében a „nyilatkozattételt elmulasztja, az adóhatóság az adó” szövegrész helyébe
a „nyilatkozattételt elmulasztja, az állami adó- és vámhatóság az adó” szöveg,
4.
57. § (3) bekezdés a) pontjában „azt a vagyontárgyat, amely” szövegrész helyébe „azt az ingóságot, amely”
szöveg,
5.
101. §-ban az „adóhatóság viseli” szövegrész helyébe az „adóhatóság, illetve megkeresésre folytatott
végrehajtás esetében – a 121. §-ban foglalt kivétellel – a behajtást kérő, illetve a behajtást kérő hatóság viseli”
szöveg,
6.
113. § (3) bekezdésében az „ennek eredménytelensége esetén – a behajtást kérőt terhelő, 2 ezer forintot
elérő költségtartozás esetén – végzéssel kötelezi” szövegrész helyébe az „ennek eredménytelensége esetén
– a behajtást kérőt terhelő, 2 ezer forintot elérő költségtartozás esetén – határozattal kötelezi” szöveg, és
„A végzés a végrehajtási eljárásban” szövegrész helyébe „A határozat a végrehajtási eljárásban” szöveg,
lép.
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212. § (1) Az Avt. 128. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 19. § (1) bekezdését és (9) bekezdését a 2018. január 1-jén
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.”
(2) Az Avt. 128. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 118. § (4) bekezdését a folyamatban lévő végrehajtási
eljárásokra is alkalmazni kell.”

VIII. FEJEZET
SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
30. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
213. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó a 151. § (1) bekezdésének alkalmazása során köteles gondoskodni arról, hogy
a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált)
éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki]
„b) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló törvény szerinti IFRS minősítéssel, IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek
való megfelelésre vonatkozó igazolással, vagy IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépüléssel rendelkező
kamarai tag könyvvizsgáló.”
214. §		
Az Szt. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves
bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a lényegesség
elve). Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni.”
215. §		
Az Szt. 20. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A beszámoló készítés és a könyvvezetés pénznemének a létesítő okiratban rögzített pénznemmel kell
megegyeznie.”
216. §		
Az Szt. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti,
jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét
az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz
kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott
támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás
meghiúsulásakor kell megszüntetni.”
217. §		
Az Szt. 77. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)
„d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között
kimutatott – követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor;”
218. §		
Az Szt. 81. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)
„f ) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között
kimutatott – követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor.”
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219. §		
Az Szt. 84. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételként, árfolyamnyereségként kell
kimutatni:]
„g) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott átruházott (engedményezett) követelés eladási ára
(az engedményes által elismert értéke) és a könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet a követelés
átruházásakor.”
220. §		
Az Szt. 85. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapírok, kölcsönök) ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell kimutatni:]
„e) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott átruházott (engedményezett) követelés eladási ára
(az engedményes által elismert értéke) és a könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet a követelés
átruházásakor.”
221. §		
Az Szt. 114/A. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában:)
„17. osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrás: a 39. § (3) és (3a) bekezdése szerint meghatározott összeg azzal, hogy
az adózott eredmény, a lekötött tartalék és a pozitív értékelési tartalék a 114/B. § (4) bekezdés f )–h) pontjaiban
meghatározott összeg, a rendelkezésre álló szabad eredménytartalék a 114/B. § (5) bekezdés b) pontja szerinti összeg,
továbbá a 39. § (3a) bekezdésében meghatározott növelő tételként a közzétételre történő engedélyezés időpontjáig
elszámolt kapott (járó) osztalék összegét lehet figyelembe venni.”
222. §		
Az Szt. 114/B. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó és záró adatait, valamint
ezekből levezetve az alábbi saját tőke elemek nyitó és záró adatait:)
„e) eredménytartalék: az IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, korábbi évek halmozott – és a tulajdonosok
részére még ki nem osztott – adózott eredmény (ideértve az IFRS-ekre való áttérés éve előtti üzleti év
mérlegfordulónapján az e törvény szerint keletkezett eredménytartalék és adózott eredmény együttes összegének
az IFRS-ekre való áttérés felhalmozott eredményre gyakorolt hatásával korrigált összegét), továbbá az IFRS-ek
szerint közvetlenül a felhalmozott eredmény javára vagy terhére elszámolt összegek, a jegyzett tőkéből vagy
a tőketartalékból a veszteségek fedezetére átvezetett összeg, az egyéb tartalékokból átvezetett bármely olyan
összeg, amelynek átvezetését az IFRS-ek előírják vagy megengedik. Az így meghatározott összeget csökkenteni kell
a fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként kimutatott összegével, és a fel nem használt fejlesztési tartaléknak
a kapcsolódó, az IAS 12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott adóval csökkentett összegével.
Az eredménytartalék összege az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti egyéb átfogó
jövedelmet – az átsorolási módosítások kivételével – nem tartalmazhat;”
223. §		
Az Szt. V/A. Fejezete a következő 114/I. §-sal egészül ki:
„114/I. § (1) Az éves beszámolóját, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint
összeállító gazdálkodó, beszámolójának kiegészítő megjegyzését az egyes IFRS-ekben meghatározott
rendelkezések alapján állítja össze azzal, hogy abban – tekintettel a 9/A. § (4) bekezdésére – legalább a 88. §
(7)–(9) bekezdése, a 89. § (2)–(3) bekezdése, a 89. § (4) bekezdés d) pontja, a 89. § (5) bekezdése, valamint a 154. §
(3) bekezdése szerinti adatokat is be kell mutatnia.
(2) Az éves beszámolóját, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító
gazdálkodó a 95–95/C. §-ban, valamint a 134. §-ban meghatározott tartalommal üzleti jelentést is köteles készíteni.”
224. §		
Az Szt. 134/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (4) és (5) bekezdésben említett összegekkel kapcsolatban közölt információknak a tevékenység lényegét és
nem formáját kell tükrözniük. A fizetett összegek és tevékenységek mesterségesen nem választhatók szét, illetve nem
összesíthetők.”
225. §		
Az Szt. 139. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopában kell
kimutatni – a (4a) és a (4b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – egyesülés esetén a jogutód gazdasági
társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során figyelembe nem vehető részesedések (részvények, törzsbetétek)
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jogelőd gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete szerinti értékét az eszközök, illetve a saját tőke csökkenéseként
(a névértéknek megfelelő összeget a jegyzett tőke csökkenéseként, a névérték és a vagyonmérleg-tervezet szerinti
eszközérték különbözetét az eredménytartalék változásaként). A „különbözetek” oszlop szolgál a törvényben külön
nem nevesített egyéb tételek rendezésére is.
(4a) Beolvadás esetén az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében az átvevő
(beolvasztó) gazdasági társaság beolvadó (megszűnő) gazdasági társaságban lévő részesedése könyv szerinti
értékének a beolvadó (megszűnő) gazdasági társaság 137. § (3) bekezdés szerinti vagyonmérleg-tervezete szerinti
saját tőke összegét meghaladó része üzleti vagy cégértékként is kimutatható (a beolvadó gazdasági társaságban lévő
részesedés ugyanilyen értékben történő kivezetésével szemben), feltéve, hogy
a) a beolvadó (megszűnő) gazdasági társaságban lévő részesedés bekerülési értékét a megszerzéskor az üzleti
értékelés, a jövedelemtermelő képesség módszerével határozták meg,
b) a beolvadó (megszűnő) gazdasági társaság élt a vagyonátértékelés 137. § szerinti lehetőségével és
c) az üzleti vagy cégérték a jövőben a bevételekben várhatóan megtérül.
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében így kimutatásra kerülő üzleti vagy cégérték
összege nem haladhatja meg a beolvadó (megszűnő) gazdasági társaságban lévő részesedés megszerzésekor
a bekerülési értékben érvényesített üzleti vagy cégértéket.
(4b) Összeolvadás esetén az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyommérleg-tervezetében a megszűnő
gazdasági társaság(ok)ban lévő részesedések kiszűrése során is kimutatható üzleti vagy cégérték a (4a) bekezdésben
foglaltak megfelelő alkalmazásával.”
226. § (1) Az Szt. 152. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A (2) bekezdés szerinti akkreditált szervezetet a nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatást
végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. Az akkreditált továbbképző szervezetek
nyilvántartása tartalmazza a szervezet:
a) nevét, adószámát,
b) cégnyilvántartási vagy bírósági nyilvántartási számát,
c) képviselőjének nevét,
d) székhelyét, levelezési címét,
e) telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
f ) nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát),
g) nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) időpontját,
h) továbbképzési tevékenységével összefüggésben a nyilvántartásba vételt végző szervezet által lefolytatott
ellenőrzések eredményét,
i) nyilvántartásból való törlésének (akkreditáció visszavonásának) időpontját és indokát.
(2d) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az akkreditált továbbképző szervezetek nyilvántartásában szereplő
adatokat a továbbképzésen résztvevők ellenőrzése, valamint egyéb hatósági és bírósági eljárásban történő
felhasználás céljából az akkreditált továbbképző szervezet nyilvántartásból való törlését követően 6 évig megőrzi.”
(2) Az Szt. 152. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A megvalósított továbbképzésekről és a továbbképzésen résztvevőkről a (2) bekezdés szerinti akkreditált szervezet
köteles nyilvántartást vezetni és a továbbképzéssel összefüggő dokumentumokat 6 évig megőrizni. A nyilvántartás
tartalmazza:
a) az akkreditált szervezet sorszámát, nevét, címét,
b) a résztvevők adatait:
ba) regisztrálási számát,
bb) családi és utónevét,
bc) születési családi és utónevét,
bd) születési helyét, idejét,
be) anyja születési családi és utónevét,
bf ) lakcímét (irányítószám, helység, utca, házszám),
c) a továbbképzés azonosító adatait és kreditpontértékét,
d) a teljesítésről kiállított igazolás sorszámát.
(5) A (2) bekezdés szerinti akkreditált szervezet a résztvevők továbbképzési kötelezettsége teljesítésének igazolásához
szükséges adatokat, a (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti adattartalommal, megküldi a nyilvántartásba vételt végző
szervezetnek a 151. § (4) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott módon.”
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227. §		
Az Szt. 177. §-a a következő (70)–(72) bekezdéssel egészül ki:
„(70) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 139. § (4), (4a) és (4b) bekezdését, 141. § (9) bekezdését
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvény hatálybalépését követően indult beolvadásokra, összeolvadásokra lehet alkalmazni.
(71) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 2/A. § (1)–(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdés 3. és 4. pontját,
11. § (3) bekezdését, 16. § (4) bekezdését, 20. § (4) és (5b) bekezdését, 33. § (7) bekezdését, 77. § (3) bekezdés d) és
k) pontját, 78. § (4) bekezdését, 81. § (2) bekezdés k) pontját, 81. § (3) bekezdés f ) pontját, 84. § (1) bekezdését, 84. §
(3) bekezdés g) pontját, 84. § (7) bekezdés m) pontját, 85. § (1a) bekezdés e) pontját, 85. § (3) bekezdés n) pontját, 88. §
(7) bekezdését, 95/B. § (3) bekezdését, 96. § (4) bekezdését, 114. § (1) bekezdését, 114/A. § 9. és 17. pontját, 114/B. §
(4) bekezdés e) és f ) pontját, 114/I. §-át, 116. § (1)–(2) bekezdését, 130. § (5) bekezdés b) és c) pontját, 134. § (2) és
(5) bekezdését, 134/B. § (6a) bekezdését, 136. § (3) bekezdését, 153. § (1) és (5) bekezdését, 154. § (8) bekezdését,
178. § (1) bekezdés f ) pontját, 6. mellékletét és 7. mellékletét először a 2019. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni.
(72) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 2/A. § (1)–(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdés 3. és 4. pontját,
11. § (3) bekezdését, 16. § (4) bekezdését, 20. § (4) és (5b) bekezdését, 33. § (7) bekezdését, 77. § (3) bekezdés d) és
k) pontját, 78. § (4) bekezdését, 81. § (2) bekezdés k) pontját, 81. § (3) bekezdés f ) pontját, 84. § (1) bekezdését, 84. §
(3) bekezdés g) pontját, 84. § (7) bekezdés m) pontját, 85. § (1a) bekezdés e) pontját, 85. § (3) bekezdés n) pontját, 88. §
(7) bekezdését, 95/B. § (3) bekezdését, 96. § (4) bekezdését, 114. § (1) bekezdését, 114/A. § 9. és 17. pontját, 114/B. §
(4) bekezdés e) és f ) pontját, 114/I. §-át, 116. § (1)–(2) bekezdését, 130. § (5) bekezdés b) és c) pontját, 134. § (2) és
(5) bekezdését, 134/B. § (6a) bekezdését, 136. § (3) bekezdését, 153. § (1) és (5) bekezdését, 154. § (8) bekezdését,
178. § (1) bekezdés f ) pontját, 6. mellékletét és 7. mellékletét a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra
is alkalmazni lehet.”
228. §		
Az Szt.
1.
6. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul,
2.
7. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
229. §		
Az Szt.
1.
2/A. § (1) bekezdésében a „betéti társaságra és egyéni cégre” szövegrész helyébe a „betéti társaságra, egyéni
cégre és ügyvédi irodára” szöveg,
2.
2/A. § (2) és (5) bekezdésében a „betéti társaság, valamint egyéni cég” szövegrész helyébe a „betéti társaság,
egyéni cég, valamint ügyvédi iroda” szöveg,
3.
2/A. § (3) bekezdésében a „betéti társaságra, valamint egyéni cégre” szövegrész helyébe a „betéti társaságra,
egyéni cégre, valamint ügyvédi irodára” szöveg,
4.
2/A. § (4) bekezdésében a „betéti társaságnak, valamint egyéni cégnek” szövegrész helyébe a „betéti
társaságnak, egyéni cégnek, valamint ügyvédi irodának” szöveg,
5.
3. § (3) bekezdés 3. pontjában a „növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege”
szövegrész helyébe a „növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege”
szöveg, valamint a „növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege” szövegrész helyébe
a „növelő-csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege” szöveg,
6.
3. § (3) bekezdés 4. pontjában a „növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege”
szövegrész helyébe a „növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege” szöveg,
7.
11. § (3) bekezdésében a „vagy az anyavállalat” szövegrész helyébe a „vagy a konszolidálásba történő
bevonáskor, vagy az anyavállalat” szöveg,
8.
20. § (4) bekezdésében a „döntést követő ötödik” szövegrész helyébe a „döntést követő harmadik” szöveg,
9.
77. § (3) bekezdés k) pontjában, 81. § (2) bekezdés k) pontjában a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok” szöveg,
10.
78. § (4) bekezdésében a „bankköltséget (a kamat kivételével)” szövegrész helyébe a „bankköltséget (a fizetett,
fizetendő kamat kivételével) és a negatív hozamként felszámított összeget (negatív kamatot)” szöveg,
11.
84. § (1) bekezdésében, 114. § (1) bekezdésében, 130. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, az „adózott eredmény
felosztásáról” szövegrész helyébe az „adózott eredmény felhasználásáról (az osztalék jóváhagyásáról)” szöveg,
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84. § (7) bekezdés m) pontjában, 85. § (3) bekezdés n) pontjában a„vásárolt” szövegrész helyébe a„forgóeszközök
között kimutatott vásárolt” szöveg,
88. § (7) bekezdésében, 153. § (1) és (5) bekezdésében az „adózott eredmény felhasználására” szövegrész
helyébe az „adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására)” szöveg,
95/B. § (3) bekezdésében a „de más módon is hozzáférhetővé tehető a nyilvánosság számára” szövegrész
helyébe a „vagy a vállalkozó holnapján egy dokumentumban, amelyre az üzleti jelentés hivatkozást tartalmaz”
szöveg,
96. § (4) bekezdésében a „90. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „90. § (3) bekezdés a)–c) pontja”
szöveg,
114/A. § 9. pontjában az „együttes összege;” szövegrész helyébe az „együttes összege, továbbá az e törvény
szerint eredménnyel szemben, de az IFRS-ek szerint saját tőkével szemben elszámolt tételek, különösen
a támogatások, a véglegesen átadott vagy kapott pénzeszközök;” szöveg,
114/B. § (4) bekezdés f ) pontjában a „tartalmazó összege;” szövegrész helyébe a „tartalmazó összege, továbbá
az IFRS-ekre történő áttérés előtt keletkezett értékelési tartalék összege;” szöveg,
116. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Tanács 1983. június 13-i 83/349/EGK irányelve” szövegrész
helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve” szöveg,
116. § (2) bekezdésében az „a Tanács 1983. június 13-i 83/349/EGK irányelvével” szövegrész helyébe
az „az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelvével” szöveg,
134. § (2) bekezdésében a „95/A. §-ban” szövegrész helyébe a „95/A–95/B. §-ban” szöveg,
134. § (5) bekezdés a) pontjában az „az adott üzleti év” szövegrész helyébe az „az üzleti évet megelőző két
– egymást követő – üzleti évben a” szöveg,
136. § (3) bekezdésében a „137–143. §-ban” szövegrész helyébe a „137–141. §-ban” szöveg,
141. § (9) bekezdésében a „részesedések értékét” szövegrész helyébe a „részesedések 139. §
(4a)–(4b) bekezdés szerinti üzleti vagy cégértékkel csökkentett értékét” szöveg,
152. § (2a) bekezdés c) pontjában a „2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja” szövegrész helyébe a „2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pontja” szöveg,
154. § (8) bekezdésében az „A 10. § (2) bekezdése szerinti vállalkozó” szövegrész helyébe
az „Az a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő vállalkozó, amely éves beszámolóját, összevont
(konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze” szöveg,
178. § (1) bekezdés f ) pontjában a „végelszámolás” szövegrész helyébe a „végelszámolás, valamint a felszámolás”
szöveg

lép.
230. §		
Hatályát veszti az Szt.
1.
3. § (6) bekezdés 3. pontjában az „a kockázati tőkejegy,” szövegrész,
2.
177. § (67) bekezdésében az „a Diákhitel Központ Zrt. és” szövegrész.

31. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
231. §		
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9/F. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni)
„e) az 50. § (2c) bekezdés szerinti igazolás kiadásáért.”
232. §		
A Kkt. 33. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása – az egyes kamarai tagokra vonatkozóan – a következő adatokat
tartalmazza:)
„p) az 50. § (2c) bekezdése szerinti igazolás megszerzésének időpontja, illetve érvényességének időtartama,
q) az IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek való megfelelésre vonatkozó igazolás,
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6) bekezdés b) pontja szerinti IFRS mérlegképes könyvelői
szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítvány száma, kelte és a kiállító intézmény neve.”
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233. §		
A Kkt. 41. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A kamara a könyvvizsgáló céget törli a nyilvántartásból)
„d) a könyvvizsgáló cég nyilvántartásból való törlése fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi büntetés alkalmazása
esetén.”
234. §		
A Kkt. 44. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása – az egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan – a következő adatokat tartalmazza:)
„q) az 50. § (2c) bekezdése szerinti igazolás megszerzésének időpontja, illetve érvényességének időtartama.”
235. § (1) A Kkt. 50. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A kamarai tag könyvvizsgáló a Hpt. 8. § (4) bekezdése szerinti hitelintézetnél (a továbbiakban: bank)
pénzügyi intézményi minősítés birtokában is csak akkor végezhet a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által elismert,
a feltételek teljesülésének igazolása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli:
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti banknál végzett számviteli, ellenőrzési gyakorlattal, vagy
b) legalább egy üzleti évre kiterjedően banknál végzett 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói gyakorlattal, vagy
c) a (2) bekezdés b) pontja szerint a pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló mellett banknál
végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában való közreműködéssel.”
(2) A Kkt. 50. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A (2a) és (2b) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének elismeréséről a közfelügyeleti hatóság igazolást állít ki, és
az igazolásról szóló döntés véglegessé válásával egyidejűleg értesíti a kamarát. A feltételek teljesülésének elismerését
a kamara rögzíti a kamarai nyilvántartásokban, és közzéteszi a honlapján.”
(3) A Kkt. 50. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A (2c) bekezdés szerinti igazolás, a kiállításának naptári évét követő naptári év utolsó napjáig jogosít banknál
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás
elfogadására.”
236. §		
A Kkt. 89. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az okleveles könyvvizsgálói képzést az okleveles könyvvizsgálói képzési programba való felvételtől számított
3 éven belül meg kell kezdeni.”
237. §		
A Kkt. 90. § f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az okleveles könyvvizsgálói képzés főbb tanulmányi területei (a továbbiakban: modulok):]
„f ) könyvvizsgálat és ellenőrzés,
g) pénzügyi és számviteli információs rendszerek.”
238. §		
A Kkt. 97. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A gyakorlati időbe kérelemre beszámítható a könyvvizsgáló jelölt által az okleveles könyvvizsgálói képzés
számvitel és elemzés moduljának teljesítése és a könyvvizsgáló jelölti névjegyzékbe vétele közötti időben
a (3) bekezdés szerinti, a kamara alapszabályában és mentori szabályzatában meghatározott módon szerzett, legalább
1 éves gyakorlat.”
239. §		
A Kkt. a következő alcímmel és 146/A. §-sal egészül ki:

„Pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló
146/A. § (1) A kamara az alapszabályában és egyéb önkormányzati szabályzatában meghatározott feltételekkel
pártoló személyi, pártoló szervezeti és szenior könyvvizsgálói jogviszonyt létesíthet.
(2) A pártoló személy, a pártoló szervezet és a szenior könyvvizsgáló kamarai nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásból
való törlése tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el, amely a pártoló személyi, a pártoló szervezeti és a szenior
könyvvizsgálói jogviszony fennállásáról igazolást ad.
(3) A pártoló személyt, a pártoló szervezetet és a szenior könyvvizsgálót az (5) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével
nem illetik meg a kamarai tagságból eredő jogok és nem terhelik az abból fakadó kötelezettségek.
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(4) A pártoló személyi, a pártoló szervezeti és a szenior könyvvizsgálói jogviszony Magyarország területén
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére és a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás nyújtására nem jogosít.
(5) A pártoló személy, a pártoló szervezet és a szenior könyvvizsgáló jogosult:
a) tanácskozási joggal részt venni a lakóhelye szerint illetékes területi szervezet és meghívás alapján a kamara egyéb
szerveinek tevékenységében,
b) igénybe venni a kamara által nyújtott – a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzata által
meghatározott körű – szolgáltatásokat.
(6) A pártoló személy, a pártoló szervezet és a szenior könyvvizsgáló köteles:
a) megtartani a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó előírásait,
b) a kamara alapszabálya által megállapított éves díjat megfizetni.”
240. §		
A Kkt. 160. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minőségellenőrnek az érintett gazdálkodó tevékenységéhez igazodó, legalább hároméves szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie, ha a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb, sajátos tevékenységet végző gazdálkodó
tekintetében ellátott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó kamarai
minőségellenőrzésben vesz részt.”
241. §		
A Kkt. 163. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő e) ponttal egészül ki:
(A bizottság a minőségellenőrt törli a nyilvántartásból, ha)
„d) a 161. § (4) bekezdése szerinti igazolás 5 éves időtartama lejár,
e) a minőségellenőr elhalálozott.”
242. §		
A Kkt. 164. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottság felmenti a minőségellenőrt e feladatköréből, ha megbízatásának tartósan nem, vagy nem megfelelően
tesz eleget.”
243. §		
A Kkt. 170. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Minőségellenőrzés során a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az ellenőrzés megindításától számított
90 nap.”
244. §		
A Kkt. 173/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vizsgálat során a határozat meghozatalára nyitva álló határidő a vizsgálat megindításától számított 90 nap.”
245. §		
A Kkt. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 208/N. §-sal egészül ki:
„208/N. § (1) Azoknak a 159. § (1) bekezdése szerinti minőségellenőröknek, akiket a kamara az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel
megállapított 161. § (4) bekezdése hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett, a nyilvántartásba vételről
kiállított igazolásuk a 161. § (4) bekezdése hatálybalépését követő 5 évig érvényes.
(2) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 170. § (4) és (6) bekezdését, 173/A. § (5) bekezdését, valamint
a 173/B. § (15) bekezdését az azok hatálybalépését követően indult eljárásokra kell először alkalmazni.”
246. §		
A Kkt.
1.
5. § nyitó szövegrészében az „A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól” szövegrész helyébe az „Az
általános közigazgatási rendtartásról” szöveg,
2.
44. § (3) bekezdésében az „l) és m) pontjában” szövegrész helyébe az „l), m) és q) pontjában” szöveg,
3.
50. § (2b) bekezdésében a „megfelel a (2a) bekezdésben foglalt feltételeknek” szövegrész helyébe a „rendelkezik
a (2a) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének elismeréséről szóló igazolással” szöveg,
4.
67/A. § (3) bekezdésében az „igazgató tanácsa és felügyelő testülete részére” szövegrész helyébe az „igazgató
tanácsa, felügyelő testülete részére, valamint a közfelügyeleti hatóság elektronikus elérhetőségére” szöveg,
5.
89. § (1) bekezdésében az „5 naptári év” szövegrész helyébe „a képzési idő kezdő napjától számított 5. év utolsó
napjáig tart” szöveg,
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98. § (1) bekezdés a) pontjában a „megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek”
szövegrész helyébe a „rendelkezik okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel” szöveg,
149. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól” szövegrész helyébe
az „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg,
161. § (4) bekezdésében az „igazolást” szövegrész helyébe az „5 évre szóló igazolást” szöveg,
170. § (4) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
173/B. § (15) bekezdésében a „60 nap” szövegrész helyébe a „90 nap” szöveg,
193. § (4) bekezdésében a „március 31-éig” szövegrész helyébe az „április 30-áig” szöveg

247. §		
Hatályát veszti a Kkt.
1.
41. § (1) bekezdés b) pontja,
2.
52. § (3) bekezdésében az „egyidejűleg vissza kell vonni az 50. § (6) bekezdése szerinti igazolást is” szövegrész,
3.
82. § nyitó szövegrészében a „felnőttképzésről szóló törvényben előírtak figyelembevételével” szövegrész,
4.
83. § (1) bekezdésben az „− a felnőttképzésről szóló törvény szerinti −” szövegrész,
5.
83. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „− felnőttképzésről szóló törvényben előírtak figyelembevételével −”
szövegrész,
6.
91. § (2) bekezdés c) pontja,
7.
112. § b) pontjában az „a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó
szervezetek (szervezetek) számára történő engedélyezéséről és az engedély megszűnéséről,” szövegrész.

32. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása
248. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) 3. § (3) bekezdés
a) pontja az alábbi ae) alponttal egészül ki:
(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely
kizárólag)
„ae) épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110);”
(tevékenységet végez;)
(2) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely)
„c) a létesítő okirata alapján, az ügyvezetés előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt
osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot
a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben,
ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét,
akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni;”
(3) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely)
„g) kizárólag törzsrészvényt, elsőbbségi részvényt (kivéve a Ptk. 3:232. § (2) bekezdése szerinti jogot biztosító
elsőbbségi részvényt) és dolgozói részvényt bocsát ki azzal, hogy osztalékelsőbbségi jog egyik részvényfajtához sem
fűződhet. E rendelkezés alkalmazása során a h) pont hb) alpontja szerinti korlátozással kibocsátott részvénysorozat
azonos tekintet alá esik a szabályozott ingatlanbefektetési társaság más törzsrészvény sorozatával;”
(4) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely)
„i) a h) pont hb) alpontjának történő megfelelés esetén legalább a közkéz-hányad mértékének megfelelő névértékben
törzsrészvények önálló sorozatát bevezeti a szabályozott piacra.”
(5) A Szit. tv. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) bekezdés h) pontjának alkalmazásában a részvényesek közvetett részesedésének mértékét a Ptk. 8:2. §
(4) és (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell kiszámítani.”
249. §		
A Szit. tv. 3. § (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság projekttársasága csak olyan vállalkozás lehet,)
„a) amely a létesítő okirata alapján, az ügyvezetés előterjesztésében, az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék
kifizetésére tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30
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kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság
projekttársasága szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad
pénzeszközök összegének 100%-át javasolja osztalékként kifizetni, és”
250. §		
A Szit. tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság eszközportfóliója az ingatlanokon kívül kizárólag a 3. § (3) bekezdés
a) pontjában nevesített tevékenységek végzéséhez indokolt eszközöket, látra szóló és lekötött bankbetétet,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállama által kibocsátott állampapírt, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, elismert tőkepiacra bevezetett értékpapírt, valamint a projekttársaságai,
más szabályozott ingatlanbefektetési társaság, főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR
4110) vagy lakó- és nem lakó épület építésével (TEÁOR 4120) foglalkozó gazdasági társaság tulajdoni részesedését
tartalmazhatja, továbbá devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek és az ingatlanügyletekhez
kapcsolódó kiadások árfolyamkockázatának, valamint hitelfinanszírozás deviza- és kamatkockázatainak fedezése
céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazhat. A mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése
kizárólag a szabályozott ingatlanbefektetési társaság felügyelőbizottságának előzetes jóváhagyása után lehetséges.
Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési társaság a Ptk. 3:285. §-a szerint egységes irányítási rendszerben
működik, úgy a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzéséhez kizárólag akkor tekinthető
megadottnak az igazgatótanács előzetes hozzájárulása, ha a Ptk. 3:287. §-a szerinti független tagok többsége is
a beszerzés jóváhagyása mellett szavazott.”
251. §		
A Szit. tv.
1.
2. § 4. pont a) alpontjában a „tisztségviselő, az igazgatótanács tagja” szövegrész helyébe a „tisztségviselő”
szöveg,
2.
3. § (3) bekezdés d) pontjában a „foglalkozó” szövegrész helyébe a „vagy lakó- és nem lakó épület építésével
(TEÁOR 4120) foglalkozó” szöveg,
3.
3. § (3) bekezdés h) pont ha) alpontjában a „dolgozói részvények” szövegrész helyébe a „dolgozói vagy
elsőbbségi részvények” szöveg,
4.
3. § (3a) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrészek helyébe az „ügyvezetése” szöveg,
5.
3. § (9) bekezdésében a „h) pontja” szövegrész helyébe a „h) pontjának hb) alpontja” szöveg
lép.

IX. FEJEZET
A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉST ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA
33. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
252. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. § (2)–(2b) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter képviseli a Magyar Államot a szerencsejátékszervezéssel kapcsolatos pályázati és pályázat nélküli ajánlattételi eljárásban, valamint a koncessziós szerződések
megkötése és végrehajtása során.
(2a) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter ellátja a szerencsejáték-szervezés felügyeletét
és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság irányítását.
(2b) A szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén a szerencsejáték-szervezés állami
felügyeletéért felelős miniszter, az egyéb, szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó két- vagy többoldalú szerződés
esetén a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság
vezetője jár el a szerződés előkészítése, megkötése, módosítása, megszüntetése során és felel a szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítéséért.”
(2) Az Szjtv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter a sorsolások lebonyolítását, ellenőrzését,
közhitelű tanúsítását, a nyereményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a végelszámolás rendszerét külön
szabályozza.”
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(3) Az Szjtv. 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter a játékkaszinónak a játékban érdemi
feladatot ellátó alkalmazottai (a továbbiakban: a játékkaszinó alkalmazottai) összetételére, a képesítés feltételeire,
az egyes játékok játékszabályaira, a látogatás feltételeire, a játékkaszinó biztonságának, valamint pénzkezelésének
ellenőrzésére külön szabályokat állapít meg.”
(4) Az Szjtv. 36/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/K. § A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter féléves gyakorisággal – a tárgyév július 20.
és a tárgyévet követő január 20. napjáig – beszámol a Kormánynak a 13/A-13/B. §-ok és a IV. fejezet szerinti feladatok
végrehajtásáról.”
(5) Az Szjtv. 36/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Megállapodás végrehajtása során hatáskörrel rendelkező hatóság (a továbbiakban: magyar hatóság)
a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter. A magyar hatóság a Megállapodás végrehajtásával
kapcsolatos eljárási cselekményeket a szerencsejáték-felügyeleti hatóság útján is teljesítheti. A szerencsejátékszervezés állami felügyeletéért felelős miniszter e hatásköre gyakorlásához kapcsolódóan az adópolitikáért felelős
minisztertől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet.”
(6) Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter, hogy
a) a szerencsejátékok személyi, tárgyi és gazdasági feltételeivel,
b) az egyes szerencsejátékok lebonyolításával, ellenőrzésével,
c) a játéktervvel,
d) a sorsolásos játékokkal és a fogadásokkal,
e) a pénznyerő automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,
f ) a gazdátlan, szerencsejáték keretében használt játékeszköznek a Polgári Törvénykönyvben foglaltaktól eltérő
tulajdonszerzésével,
g) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének engedélyezésével, ellenőrzésével, a szervezés személyi,
tárgyi-műszaki és gazdasági feltételeivel és lebonyolításával, távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való
részvétel feltételeivel, az engedély nélküli szerencsejátékok szolgáltatásában való közreműködők kötelezettségeivel
és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság feladataival,
h) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a pénzforgalmi szolgáltató 13/A. § (1) bekezdés szerinti
eljárásával és ezen eljárás ellenőrzésével
kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg.”
(7) Az Szjtv.
a)
4. § (1) és (6) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 27. § (12) bekezdésében az „az adópolitikáért felelős
miniszter” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „Az adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték-szervezés
állami felügyeletéért felelős miniszter” szöveg,
c)
27/B. § (2) bekezdés g) pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-szervezés állami
felügyeletéért felelős miniszter” szöveg
lép.”

X. FEJEZET
A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL
34. A bevándorlási különadóról
253. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzésének anyagi támogatása
vagy Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének
anyagi támogatása.
(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció, tevékenység, amely közvetlenül vagy
közvetve a bevándorlás [az emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba,
ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti eseteket] előmozdítására irányul, és
a)
média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való részvétel;

8. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

885

b)
oktatásszervezés;
c)
hálózatépítés és működtetés vagy
d)
a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység
keretében valósul meg.
A bevándorlási különadó alapja
a)
az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás összege,
b)
a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében a (2) bekezdés szerinti tevékenység végzése során felmerült költség.
A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25%-a.
A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző szervezet, ide nem értve a pártot és
a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja.
A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
kialakított állásfoglalása az irányadó.
A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont szerinti időpontig köteles
nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet számára arról,
hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta.
A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, ha
a (8) bekezdés b) pontja szerinti időpontig nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal.
A bevándorlási különadót
a)
az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását
b)
a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás felhasználását
követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni.
A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot
– az anyagi támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más ismert azonosító adatának és az anyagi támogatás
összegének egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz.
Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat valótlan, az (5) bekezdés
szerinti adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá annak 50%-át kitevő adóbírság megfizetésére.
A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi és kizárólag határvédelmi
feladatok ellátására szolgál.

XI. FEJEZET
KÖZCÉLÚ FELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK
35. Közcélú feladat ellátását elősegítő rendelkezések
254. §		
Az Alaptörvény IX. cikkében és XI. cikkében foglalt alapvető értékek biztosítására nonprofit gazdasági társaság által
alapított alapítvány részére nyújtott térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősül.

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés
255. § (1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 100. §–102. §, a 104. § és a 252. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 194. §, 196. §, 197. §, 199. §–205. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
A 19. § (1) bekezdése, 22. §, 25. § (2) bekezdése, 31. §, 53. §, 54. § 10. pontja, 111. §, 116. § 11. pontja, 195. §, 198. §,
253. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(5) A 115. §, 147. §, 148. § 3. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
(6) A 47. §, 145. § 2018. december 1-jén lép hatályba.
(7) A 32. § 2018. december 21-én lép hatályba.
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(8) Az 1. § (2)–(5) bekezdése, 2. §–14. §, 17. § 1–5., 7., 9., 12., 14., 16–23. pontja, 18. § 1., 3., 8., 9., 12–15., 17–19. pontja,
19. § (3) bekezdése, 20. § (2)–(3) bekezdése, 21. §, 26. § 1–3., 6., 8., 9. pontja, 27. §, 28. § (1) bekezdése, 33. §–40. §, 43. §
1–2. pontja, 44. §–46. §, 48. §, 50. § (1), (3)–(4) bekezdése, 51. §, 52. §, 56. §, 57. §, 59. §–62. §, 65. §–70. §, 73. §, 75. §,
76. §, 78. §–80. §, 84. § 1–3., 7., 13. pontja, 85. §, 95. § a) pontja, 103. §, 105. §–110. §, 112. §, 113. §, 116. § 1–7., 9–10.,
12–13. pontja, 117. §–126. §, 128. §, 131. §–137. §, 139. §–141. §, 146. §, 148. § 1–2. pontja, 149. § (1) bekezdése, 152. §,
154. §, 156. §–158. §, 161. §, 162. §, 166. § 1–4. pontja, 176. §, 179. §, 181. §, 183. §, 184. § (2) bekezdése, 185. §, 187. § 2.,
4., 5., 7., 9., 10. pontja, 188. § 2–3. pontja, 214. §–224. §, 228. §, 229. § 1–17., 20–21., 25. pontja, az 1. melléklet 4. pontja,
a 2–7. melléklet, a 17. melléklet 1. pontja, a 18. melléklet, a 19. melléklet 2–3. pontja, a 20–21. melléklet 2019. január
1-jén lép hatályba.
(9) A 63. §, 74. §, 84. § 8–10., 12. pontja, 86. §–88. §, 90. §–94. §, 129. §, a 8–10. melléklet, a 12–16. melléklet 2019. július 1-jén
lép hatályba.
(10) A 64. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
(11) A 96. § 1–8. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.
(12) A 81. § és a 96. § 9. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának
a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság
közötti viszonosság megszűnésének időpontját.
(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett,
az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról
szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő
közzétételét követő napon lép hatályba.
(14) A 82. § és a 96. § 10. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának
a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság
közötti viszonosság megszűnésének időpontját.
256. §		
E törvény 57. §-a, 58. §-a, 60. §-a, 66. §-a, 67. §-a, 69. §-a, 70. §-a, 75. §-a, 76. §-a, 84. § 1. és 13. pontja, 187. § 3. pontja
a)
a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június
27-i 2016/1065/EU tanácsi irányelvnek;
b)
a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére
vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017.
december 5-i 2017/2455/EU tanácsi irányelvnek;
történő megfelelést szolgálja.
257. §		
E törvény 17. alcíme tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések
258. §		
Nem lép hatályba
1.
a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 4. §-a és 7. §-a;
2.
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 19. § d)–e) és g) pontja,
valamint a 29. § 1. pontja;
3.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény 154. §-a.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közcélú juttatások körében adómentes:)
„3.5. a köztársasági elnök, a volt köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke által a számára biztosított előirányzat
terhére közcélú felajánlás, adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni érték;”
2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.7. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„e) az Európai Unió bővítési és partnerségi politikájának intézményfejlesztési eszközei keretében, így különösen
az ikerintézményi (Twinning) program keretében a magánszemély számára adott olyan, az Európai Unió
által finanszírozott juttatás, amelynek mértékét az Európai Unió rendelkezése szerint állapítják meg, és amely
a magánszemély külföldre történő kiutazásának és külföldi tartózkodásának költségei fedezetére szolgál (ideértve
különösen az utazási költségtérítést és a napidíjat, de ide nem értve a szakértői díjat) azzal, hogy az adómentesség
alkalmazása esetén a magánszemély a külföldre történő kiutazással és a külföldi tartózkodással kapcsolatban
felmerülő költségeit semmilyen tevékenységéből származó bevételével szemben nem számolhatja el,”
3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.40–7.41. alponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.40. a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából jogszabály alapján visszatérített összeg;
7.41. a Kormány egyedi döntésével a központi költségvetés által biztosított forrás terhére, a lakosság széles köre
részére a helyi önkormányzat közreműködésével természetben biztosított juttatás vagy ennek pénzbeli térítése révén
megszerzett bevétel.”
4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.6. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott)
„c) bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a bölcsődei, óvodai szolgáltatás
térítési díját a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg;”

2. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Szja tv. 6. számú melléklet II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezet A) és B) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek:)
„A) Állat, állati termék
Sorszám

1.

Megnevezés

Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot, a méhrajt is)
kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a laboratóriumi állat, a
vírus- és szérum-állat, a dísz- és állatkerti állat, a vadon élő,
a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok, a természetvédelmi oltalom
alatt álló, gyűjtési tilalom alá eső állatfajok

Vámtarifaszám

0101-0106-ból,
0301-ből, 0306-ból,
0307-ből

2.

Tej és tejipari termék

0401-0406
0407

3.

Madártojás héjában
kivéve
a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása

4.

Természetes méz
(ideértve a lépes-, a termelői és más természetes mézet is)

0409

Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, nyers toll
legfeljebb tisztítva, nyers gyapjú, nyers finom vagy durva állati szőr

0502, 0511 99 85-ből,
a 0505-ből,
az 5101-ből, 5102

5.
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Nyers méhviasz és
feldolgozási maradék termék

152190 91-ből
152200 99-ből

Propolisz (méhszurok),
továbbá
Méhpempő
nyers virágpor
Méhméreg
máshova nem sorolt méhészeti termék

130190-ből
0410-ből
121299 95-ből
300190 98-ból
210690 98-ból

B) Növény, növényi termék
Élő növény
kivéve:
a hínár, az alga

0601-ből,

0603, a 0604-ből

9.

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó,
lombozat, ág és más növényi rész
kivéve:
a moha, a zuzmó, a tűlevelű ág

0701-0714

10.

Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve,
fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított,
koptatott, hámozott, darabolt, csumázott zöldség, burgonya

0801-0814

11.

Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas
állapotban, frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy
szárítva, továbbá tisztított, hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs

8.

a 0602-ből

Fűszernövények és fűszerek:
Fűszerpaprika

0904 21-ből 0904 22-ből

Borókabogyó

0909 61-ből 0909 62-ből

Sáfrány

0910 20

Kakukkfű

0910 99 31, 0910 99 33,
0910 99 39

Ánizsmag

0909 61-ből 0909 62-ből

Köménymag

0909 31, 0909 32

Kapormag

0910 99 91-ből és
0910 99 99-ből

Más hazai fűszernövények

0709 99-ből
1211 90-ből

13.

Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica, rizs,
cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, triticale és más hibrid
kivéve:
a malomiparban megmunkáltakat

1001-1005,
100610,
1007-1008

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök:
szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, napraforgó, ricinus, mustármag,
sáfránymag, mákszem, kendermag

1201-1207

14.
15.

Mag, gyümölcs vagy spóra vetési célra

1209

12.
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16.

Ipari növények:
– Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet)
alakban is; lupulin,
– növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-, növényvédőszerés hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag, anyarozs,
bazsalikom, birsmag, bojtorján, borágófű, csillagvirág-hagyma,
diólevél, fehér és fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér,
gyermekláncfű, gyűszűvirág, hársfavirág és -levél, hunyor, imola, izsóp,
kamillavirág, kökörcsin, macskagyökér, mákgubó, maszlag, menta,
morzsika, nadragulya, nőszirom, orvosi pemetefű, ökörfark-kóró, papsajt,
rozmaring, rózsaszirom, rutalevél, sártök, szagos müge, szárcsagyökér,
tárnics, útifű, vadmajoranna, vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), hazai
gyógynövények
– szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és szilvamag,
pörköletlen cikóriagyökér

889
1210
1211-ből

1212-ből
1213

– gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs
(pellet) alakban is
– takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa,
takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim,
takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény
labdacs (pellet) alakban is

1214-ből

17.

Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset készítésére:
nád, sás, fűzfavessző

1401-ből, 1404 90-ből

18.

Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül
fogyasztható) zöldség, gyümölcs és dió hazai termékből

2001-2009-ből

Szőlőbor (tényleges alkoholtartalma legfeljebb 22 térfogatszázalék)

220421-ből,
2204 22-97-ből,
2204-22-98-ból
2204 29-ből,

20.

Más szőlőmust

2204 30

21.

Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk, vadgesztenye,
kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej, zöldségfélék héja,
gyümölcshulladék stb

2308 00 40-ből,
2308 00 90-ből

22.

Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva,
dohányhulladék

2401-ből

23.

Szerves trágya

3101

24.

Szőlővenyige, fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács,
fűrészpor és fahulladék

4401-ből

25.

Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot stb.

4404-ből

26.

Len és valódi kender
(Cannabis sativa L), nyersen

5301-ből
5302-ből

27.

Karácsonyfa

0604-ből

28.

Borseprő, nyers borkő

2307

Szőlőtörköly

2308 00 11
2308 00 19”

19.

29.

890
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8. szám

3. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. Az Szja tv. 11. számú melléklet I. fejezet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:)
„19. a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára
fordított kiadás, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet és a belföldi
hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló kormányrendelet szerint naponta számított
igazolás nélkül elismert költség azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában az engedélyhez kötött belföldi, nemzetközi
közúti közlekedési szolgáltatással esik egy tekintet alá az a saját célra folytatott (saját számlás) áruszállítási,
személyszállítási tevékenység is, amely más személy részére jogszerűen csak engedélyhez kötött belföldi közúti
közlekedési szolgáltatásként vagy engedélyhez kötött nemzetközi közúti szolgáltatásként lenne nyújtható; e pont
rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények
(szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.)
valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti;”
2. Az Szja tv. 11. számú melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 2. pont h) és i) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolása)
„h) Az 1995. december 31-e után üzembe helyezett, korábban még használatba nem vett, a Harmonizált Rendszer
szerint (a továbbiakban: HR) 8401 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.), a HR 8405-8408, 8410-8430, 8432-8447,
8449-8465, 8467, 8468, 8474-8484, 8487, 8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá tartozó gépek, gépi berendezések,
a HR 8501, 8502, 8504-8507, 8511-8513, 8530, 8531, 8535-8537, 8539, 8543-8548, 9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó
elektromos berendezések, a HR 8403 vtsz. alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő berendezés
esetében évi 30 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető, kivéve, ha az adózó az e fejezet alapján érvényesíthető
magasabb kulcs alkalmazását választja.
i) A vállalkozási övezetben telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó a vállalkozási övezetté minősítést követően, de
legkésőbb 2002. december 31-én ott üzembe helyezett és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök –
kivéve a közúti gépjárművet (HR 8701-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok), az épületet és az építményt – esetében egyösszegű,
valamint a vállalkozási övezetté minősítést követően, de legkésőbb 2002. december 31-én ott üzembe helyezett
és korábban még használatba nem vett épület, építmény esetében évi 10 százalék mértékű értékcsökkenési leírást
érvényesíthet. E rendelkezés alkalmazásában vállalkozási övezetnek minősül a jogszabályban ilyenként meghatározott
közigazgatási egység.”
3. Az Szja tv. 11. számú melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 2. pont l) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolása)
„l) A HR 8443 31, 8443 32, 8471 8528 42; 8528 52, vtsz. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gép,
berendezés esetében az egyéni vállalkozó 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.”
4. Az Szja tv. 11. számú melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 3. pont d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai)
„d) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
1. a HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések;
2. a HR 8443 31, 8443 32, 8471 8528 42; 8528 52, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű
számítástechnikai gépek, berendezések;
3. a HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok;
4. a HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex
elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések;
5. a HR, 8470, 8472, vtsz.-ok, valamint a HR 8443 39 vtsz.-alszám alól a nyomtatók;
6. a HR 8419 11 00, 8541 40 90 vtsz.-alszámok;
7. a HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és
erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések;
8. a HR 8417 80 70 vtsz.-ből, valamint a 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és
-hasznosító berendezések;
9. a HR 8421 21 vtsz.-alszámok;
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10. a HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyező anyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések;
11. a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz.-alszámok;
12. a HR 8419 20 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.
db) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
a HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, valamint a HR 8710, 8711 vtsz.-ok.
dc) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
Minden más – a da)–db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.”

4. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. A Tao. törvény 1. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az 1995. december 31-e után az adózó vagy jogelődje által üzembe helyezett, más által korábban még használatba
nem vett, a Harmonizált Rendszer szerint (a továbbiakban: HR) 8401 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.), a HR
8405-8408, 8410-8430, 8432-8447, 8449-8465, 8467, 8468, 8474-8484, 8487, 8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá
tartozó gépek, gépi berendezések, a HR 8501, 8502, 8504-8507, 8511-8513, 8530, 8531, 8535-8537, 8539, 8543-8548,
9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó elektromos berendezések, a HR 8403 vtsz. alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá
tartozó gőzfejlesztő berendezés esetében évi 30 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető.”
2. A Tao. törvény 1. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A HR 8443 31, 8443 32, 8471 8528 42; 8528 52 vtsz. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gép,
berendezés esetében az adózó 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.”

5. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. rész a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.
2. A HR 8443 31, 8443 32, 8471 8528 42; 8528 52, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű
számítástechnikai gépek, berendezések.
3. A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok.
4. A HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex
elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések.
5. A HR 8470, 8472 vtsz.-ok.
6. A HR 8419 11, 8541 40 vtsz.-alszámok.
7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és
erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.
8. A HR 8417 80 70 vtsz.-ból, valamint a 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és
-hasznosító berendezések.
9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.
10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.
11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.
12. A HR 8419 20 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.
b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.”
2. A Tao. törvény 2. számú melléklet IV. rész d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) 10%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
Hulladék ágazat tevékenységét közvetlenül szolgáló gépek, műszaki berendezések, járművek.”
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6. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke
(ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt
kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó,
ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik, vagy az adózó nem
rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatást az eredményében
bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül
számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás
elkészítését követően nyilatkozat útján igazol; amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet
nem végez, a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő
arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy, hogy a támogatást
nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem
keletkezik;”
2. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„14. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott
részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér a külön jogszabály szerinti kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) napibérként meghatározott összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés;”

7. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 54. pontja az alábbiak szerint módosul:
(Sorszám

„54.

Megnevezés

Tej (kivéve az anyatejet)

vtsz.)

0401 10-ből
0401 20-ból”

8. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások]
„I. rész: termékek
Sorszám

Megnevezés

1.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény
hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön
jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra
engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az
erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek;
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.

2.

Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra,
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

vtsz.

1211 90 86; 1211 50 00-ból
1302-ből
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3.

Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra
felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek

3002 11-ből;
3002 12-ből;
3002 13-ból;
3002 14-ből;
3002 15-ből
3002 19-ből
3002 90-ből
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-ből
3822-ből

4.

Orvosi radioaktív izotópok

2844 40 20 00-ból

5.

Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek),

1901 10 00-ból
2106 90 92-ből
2106 90 98-ból

6.

Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar
nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag
gyógyszerkönyvi minőségű termék)

2804 40-ből

7.

Braille-tábla műanyagból

3926 90-ből

8.

Fehér bot vakoknak

6602-ből

9.

Pontozó vakoknak

8205 59 80-ből

10.

Braille-tábla fémből

8310-ből

11.

Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak

8472 90 90-ből
8443-ból
8543-ból

12.

Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség
által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

8471-ből

13.

Telefonkezelő adapter vakok számára

8517 69 90-ből

14.

Braille-óra vakoknak

9102-ből

15.

Könyv

4901-ből
4903

16.

Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány);
Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)

4902

17.

Kotta

4904

18.

A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai
adathordozón reprodukált formája

19.

Fajtiszta tenyészsertés

0103 1000

20.

Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű

0103 9110

21.

Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű

0103 9211

22.

Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű

0103 9219

23.

Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve

0203 1110

24.

Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

0203 2110

25.

Fajtatiszta tenyész szarvasmarha

0102 21 10
0102 21 30
0102 21 90
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26.

Más, élő háziasított szarvasmarha

0102 29 05-ből
0102 29 10-ből
0102 29 21-ből
0102 29 29-ből
0201 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 61-ből
0102 29 69-ből
0102 29 91-ből
0102 29 99-ből

27.

Fajtatiszta tenyészjuh

0104 10 10

28.

Más, élő háziasított juh

0104 10 30-ból
0104 10 80-ból

29.

Fajtatiszta tenyészkecske

0104 20 10

30.

Más, élő háziasított kecske

0104 20 90-ből

31.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0201 10 00-ból

32.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen
darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek

0201 20 20-ból

33.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen
darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

0201 20 30-ból

34.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen
darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

0201 20 50-ből

35.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél

0202 10 00-ból

36.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt,
csonttal,
„kompenzált” negyedek

0202 20 10-ből

37.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt,
csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva

0202 20 30-ból

38.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt,
csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva

0202 20 50-ből

39.

Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve

0204 10 00-ból

40.

Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0204 21 00-ból

41.

Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal,
rövid elülső negyed

0204 22 10-ből

42.

Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva

0204 30 00-ból

43.

Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél

0204 41 00-ból

44.

Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid
elülső
negyed

0204 42 10-ből

45.

Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0204 50 11-ből

46.

Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed

0204 50 13-ból

47.

Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél

0204 50 51-ből

48.

Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed

0204 50 53-ból

49.

Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0203-ból
(kivéve: 0203 1110,
0203 2110)

8. szám
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50.

A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan,
többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek
összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert

51.

A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan
egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem
haladja meg a 300 négyzetmétert

52.

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási
mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

0207

53.

Madártojás héjában, frissen

0407-ből

54.

Tej (kivéve az anyatejet)

040110-ből
0401 20-ból

55.

Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével

0301-ből

56.

Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet,
halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa
kivételével

0302-ből
0303-ból

57.

Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen,
hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével

0304-ből

58.

Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége,
frissen, hűtve vagy fagyasztva

0206 30-ból 0206 41-ből
0206 49-ből”

9. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
(Sorszám

„3.

Megnevezés)

Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
(TESZOR’15 56.10-ből)”

10. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3/A. számú melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A 82. § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások]
„I. rész: termékek
Sorszám

Megnevezés

vtsz.

1.

Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I.
rész 54. pontja szerinti termékeket)

0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től
0406-ig

2.

Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas,
tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és
permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú
keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele
különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen
alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből
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Ízesített tej
2202 99 91-ből
2202 99 95-ből
2202 99 99-ből

4.

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék
(kivéve a 3. számú melléklet I. rész 5. pontja szerinti termékeket)

1901-ből
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90”

11. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. Az Áfa tv. 4/A. számú melléklet I. alcím 5. pontjában a „255. §” szövegrész helyébe a „257. §” szöveg lép.
2. Az Áfa tv. 4/A. számú melléklet II. alcím címének helyébe az alábbi cím lép:

„II. Adatszolgáltatás személygépkocsi Közösségen belüli beszerzéséről, importjáról”

12. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
Sorszám

Megnevezés

vtsz.

1.

Vas- és acélhulladék és -törmelék

7204
kivéve: 7204 50

2.

Rézhulladék és -törmelék

7404

3.

Nikkelhulladék és -törmelék

7503

4.

Alumíniumhulladék és -törmelék

7602

5.

Ólomhulladék és -törmelék

7802

6.

Cinkhulladék és -törmelék

7902

7.

Ónhulladék és -törmelék

8002

8.

Volfrám- (tungsten) hulladék és törmelék

8101 97

9.

Molibdénhulladék és -törmelék

8102 97

10.

Tantálhulladék és -törmelék

8103 30

11.

Magnéziumhulladék és -törmelék

8104 20

12.

Kobalthulladék és -törmelék

8105 30

13.

Bizmuthulladék és -törmelék

8106 00 10-ből

14.

Kadmiumhulladék és -törmelék

8107 30

15.

Titánhulladék és -törmelék

8108 30

16.

Cirkóniumhulladék és -törmelék

8109 30

17.

Antimonhulladék és -törmelék

8110 20

18.

Mangánhulladék és -törmelék

8111 00 19

19.

A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)

2618

20.

Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve és, a vas- vagy
az acélgyártásnál keletkező más hulladék

2619

8. szám
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21.

Fémeket, arzént vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és maradvány (a
vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével)

2620-ból

22.

Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

4707

23.

Üvegcserép és más üveghulladék

7001 00 10

24.

Műanyag hulladék és -forgács

3915

25.

Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és
granulátum

4004

26.

Nemesfém- vagy nemesfémmel platírozott fémtörmeléke és hulladéka
és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó
törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

7112

27.

Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból

7205

28.

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és használt áruk
textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

6310-ből

29.

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor hulladéka; kimerült
primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor

8548 10-ből

30.

Krómhulladék és -törmelék

8112 22

31.

Vanádiumhulladék és -törmelék

8112 92 21-ből”

13. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

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

Megnevezés

vtsz.

1.

Kukorica

1005

2.

Búza és kétszeres

1001

3.

Árpa

1003

4.

Rozs

1002

5.

Zab

1004

6.

Triticale

1008 60 10

7.

Napraforgó-mag, törve is

1206

8.

Repce- vagy olajrepcemag, törve is

1205

9.

Szójabab, törve is

1201”

14. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

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

Megnevezés

1.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 7208
acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

2.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 7209
acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül

vtsz.
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3.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 7210
acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

4.

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

7211

5.

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

7212

6.

Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben

7213

7.

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve,
melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább
nem megmunkálva

7214

8.

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból

7215

9.

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216

10.

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból

7217

11.

Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból
(az öntöttvas cső kivételével)

7304-ből

12.

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

7306-ból

13

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

7314 20”

15. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 7. számú melléklet I. részében foglalt táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:
(A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások)
„I. RÉSZ: TERMÉKEK
A. pont
Sorszám

1.

Megnevezés

Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb.

vtsz.

Zöldségpalánta

0602 10
0602 20,
0602 90 30-ból

2.

Burgonya frissen vagy hűtve

0701

3.

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók
(kivéve: hántolt és feles)
szaporítóanyag zöldségfélékhez

0702-től
0709-ig,
0713-ból,
1209 91

4.

Szőlő frissen

0806 10

5.

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja

0802 11-től
0802 52-ig,
0807 11,
0807 19, 0808,
0809,
0810 10-től
0 810 40-ig,
0810 90-ből

8. szám
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6.

Hazai termesztésű fűszernövények

0904 21-ből
0904 22-ből, 0909-ből,
0910-ből

7.

Gabonafélék, muhar, csumiz

1001-től
1007-ig,
1008 10,
1008 21
1008 29,
1008 30,
1008 40 .
1008 50.
1008 90ből

8.

Különféle magvak, ipari és gyógynövények
Szaporítóanyag ipari növényekhez

1201, 1202
1204-től 1207-ig,
1209-ből,
1210-ből,
1211 90-ből,
1212 91,
1212 99 80-ból,
1213,
1401 90-ből,
1403 00,
2401 10,
2401 20,
5301 10,
5302 10

9.

Mákgubó

1211 90 86-ból

10.

Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet)
Szaporítóanyag takarmánynövényekhez

1214-ből
2308 40-ból,
1209-ből

11.

Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság,
citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé

0711, 0712,
0811-től 0813-ig,
0814-ből,
2001,
2003-től 2009-ig,
2002-ből

12.

Must és bor

2204-ből

13.

Borseprő, borkő

2307-ből

14.

Szőlőtörköly

2308 00 11
2308 0019

B. pont
Sorszám

Megnevezés

vtsz.

1.

Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló,
versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat
kivételével)

0101-től 0105-ig,
0106-ból

2.

Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más
gerinctelen víziállatok

0301-ből, 0302-ből,
0306 19 10,
0307-ből, 0307 60,
0307 91-ből

3.

Nyers tej

0401-ből
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4.

Friss tojás

0407-ből

5.

Természetes méz

0409

6.

Máshol nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája,
propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz)

0502, 0503, 0505,
0511-ből,
1301 90ből,
0410-ből,
1212 99-ből,
1521 90-ből,
2106 90 98-ból

7.

Állati vagy növényi trágya

3101

8.

Nyers szőrme

4301-ből

9.

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001

10.

Nyers gyapjú

5101-ből

11.

Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa

0602-ből

12.

Erdei fák és cserjék magja

1209 99-ből

13.

Feldolgozott tej és tejtermékek

0401-ből,
0402-től 0406-ig”

16. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„8. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek
I. rész: műalkotások
1.
művész által saját kezűleg készített festmény, rajz, pasztellkép, részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív
tábla (vtsz. 9701-ből);
2.
művész által saját kezűleg készített és korlátozott számban előállított metszet, nyomat és litográfia (vtsz. 9702-ból);
3.
művész által saját kezűleg készített szobrászművészeti alkotás bármilyen anyagból (vtsz. 9703-ból),
valamint az erről legfeljebb 8 példányban készített öntvénymásolat, amelynek sokszorozását a művész vagy
jogutódjának személyes felügyelete alatt végezték;
4.
művész saját eredeti terve alapján legfeljebb 8 példányban készített kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit (vtsz.
5805-ból) és fali drapéria (vtsz. 6304-ból);
5.
művész által saját kezűleg készített és szignált egyedi kerámia;
6.
művész által saját kezűleg, legfeljebb 8 számozott példányban készített, és a művész vagy a művészeti műhely
által szignált réz alapú tűzzománc, kivéve az ötvös- és ékszertermékeket;
7.
művész által saját kezűleg készített, és általa vagy felügyelete alatt legfeljebb 30 számozott példányban
– minden méretet és hordozót ideértve – sokszorozott, és a művész által szignált fénykép.
II. rész: gyűjteménydarabok
1.
posta- és illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai papíráru
(bélyeges papír) és más hasonló, érvénytelenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételével, feltéve,
hogy ezek nincsenek forgalomban, illetőleg nem is szánják forgalomra (vtsz. 9704);
2.
állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai vagy
numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab (vtsz. 9705).
III. rész: régiségek
–
a vtsz. 9701–9705 alá nem tartozó, 100 évnél idősebb régiség (vtsz. 9706).”
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17. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. Az Áfa tv. 8/A. számú melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Szerbia Köztársaság”
2. Az Áfa tv. 8/A. számú melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Török Köztársaság
A Török Köztársaságban gazdasági céllal letelepedett adóalanyt az adó-visszatéríttetési jog a XVIII. Fejezet egyéb
rendelkezéseinek sérelme nélkül az alábbi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében illeti meg:
a) termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybevett
úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybevett
szolgáltatás;
b) kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás.”

18. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
A Rega tv. mellékletének I. rész 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai

Adótétel

1.

80 cm -ig

2.

81–125 cm3-ig

15 000 Ft/db
50 000 Ft/db

3.

126–500 cm -ig

85 000 Ft/db

4.

501–900 cm -ig

180 000 Ft/db

5.

901 cm3-től

230 000 Ft/db

6.

Elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok

0 Ft/db

3

3
3

„

19. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
1. Az Art. 1. mellékletének 1.24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni az adózó)
„1.24. a 17.2. pont szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes
pénzforgalmi számlaszámát, a pénzforgalmi számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a pénzforgalmi
számla megnyitásának és lezárásának napját.”
2. Az Art. 1. melléklet 3. pont nyitó szövegrészének helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. § b) pontja
szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági őstermelőt, és a Tbj. 56/A. §-a szerinti kötelezettet is),
valamint a Tbj. 44/B. § (1a) és (1b) bekezdései alapján eljáró szerv – a munkáltató, kifizető adóazonosító számának,
nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának
közlésével – az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét,
biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét,
a FEOR-számát, a TAJ számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot
kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési
családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező
bejelenteni. A bejelentést”
3. Az Art. 1. mellékletének 6. pontját követően a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelője az állami adó- és vámhatóság részére folyamatosan, elektronikus
dokumentum formájában megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartás azon adatait, melyek nem
az állami adó- és vámhatóság 6. pont szerinti adatszolgáltatása során kerültek bejegyzésre.”
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20. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Szt. 6. számú melléklete a „II. Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő
kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás tagolásától” címének 5. alpontját követően
a következő mondattal egészül ki:
„A tagolás értelemszerűen alkalmazandó a 3. számú melléklet szerinti eredménykimutatásnál is.”

21. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Cash flow-kimutatás
A cash flow-kimutatás tagolása
I. Működési cash flow
(1–13. sorok)
1a. Adózás előtti eredmény +
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +
1.
Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +
2.
Elszámolt amortizáció +
3.
Elszámolt értékvesztés és visszaírás +
4.
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +
5.
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +
6.
Szállítói kötelezettség változása +
7.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +
8.
Passzív időbeli elhatárolások változása +
9.
Vevőkövetelés változása +
10.
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +
11.
Aktív időbeli elhatárolások változása +
12.
Fizetett adó (nyereség után) –
13.
Fizetett osztalék, részesedés –
II. Befektetési cash flow
(14–18. sorok)
14.
Befektetett eszközök beszerzése –
15.
Befektetett eszközök eladása +
16.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
17.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –
18.
Kapott osztalék, részesedés +
III. Finanszírozási cash flow
(19–26. sorok)
19.
Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +
20.
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
21.
Hitel és kölcsön felvétele +
22.
Véglegesen kapott pénzeszköz +
23.
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) –
24.
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –
25.
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –
26.
Véglegesen átadott pénzeszköz –
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +
27.
Devizás pénzeszközök átértékelése +
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +
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A cash flow-kimutatás sorainak tartalma
A cash flow-kimutatásban a vállalkozó az előző év és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.
A cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a mérleg és az eredménykimutatás adatai. Elkészítésénél
abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő pénzeszköz-változásokat
tartalmazzák. Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével – a levezetés alapján mutatkozó
– halmozódások kiszűrésre kerülnek.
A pénzmozgással nem járó befektetési és finanszírozási tételek korrekciót idéznek elő a működési cash flow-ban.
A korrekciókat az érintett mérlegsoroknál korrekciós sor beiktatásával kell végrehajtani. Ha valamely tétel a befektetési
cash flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának bevétele), akkor azt a tételt a működési
cash flow nem tartalmazhatja, annak eredményhatását ki kell szűrni. A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási
cash flow-ba tartozik, így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash flow passzív időbeli elhatárolások
változása nem tartalmazhatja.
A cash flow-kimutatáshoz kapcsolódóan a kiegészítő mellékletben részletezni kell az 1b. sorban szereplő
korrekciókat jogcímenként, továbbá be kell mutatni az eltérések okát azokban az esetekben, ahol a mérlegsorok
állományváltozásától eltérő összeg szerepel a 6–11. sorokban.
A korrekciós sorokra történő kiemelés akkor szükséges, ha annak összege a számviteli politika szerint jelentős.
Korrekciós tételek, amelyeket figyelembe kell venni (a felsorolás nem teljes körű):
1.
Az „1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben” sorban többek között a tulajdoni részesedések után kapott
osztalékkal, részesedéssel, az apportba átadott eszközökön elért eredménnyel, a fejlesztési céllal véglegesen
kapott, illetve véglegesen átadott pénzeszközökkel, az eszközhöz kapcsolódó elengedett kötelezettségekkel
kell az adózás előtti eredményt korrigálni.
2.
A „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban az adott időszakban elszámolt értékvesztéseket, terven
felüli értékcsökkenéseket pozitív előjellel, azok visszaírását negatív előjellel kell figyelembe venni. Itt kell
szerepeltetni azokat a ráfordításokat is (készletek hiánya, többlete, káreseménye, behajthatatlan követelések
elszámolása, stb.), amelyek nem minősülnek értékvesztésnek, de jelentősen eltérítik a számviteli eredményt
a pénzmozgástól.
3.
A „4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete” soron az adott időszaki céltartalék képzés többletét
pozitív előjellel, a céltartalék felhasználás többletét negatív előjellel kell figyelembe venni.
4.
Az „5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye” sorban a befektetett eszközök eladási ára (kamatozó
értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) és könyv szerinti értéke közötti nyereséget
negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív előjellel kell figyelembe venni.
5.
A „7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása” sorban a váltótartozások és az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését negatív előjellel kell figyelembe
venni. A megfizetett eredményt terhelő adó és az eredménykimutatás szerinti adókötelezettség különbözetét
is ezen a soron kell ellenkező előjellel korrigálni.
6.
A „9. Vevőkövetelés változása” sorban a Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
állománynövekedését negatív előjellel, állománycsökkenését pozitív előjellel, illetve a Vevőktől kapott
előlegek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését negatív előjellel kell figyelembe venni.
A „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban szereplő állományváltozásokat itt nem szabad figyelembe
venni.
7.
Az egyéb sorokon kimutatott eszköz állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási cash
flow-val kapcsolatos tételek kivételével) növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel
kell figyelembe venni, a forrás állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási cash flow-val
kapcsolatos tételek kivételével) pedig növekedés esetén pozitív előjellel, csökkenés esetén negatív előjellel
kell beállítani.
8.
A „13. Fizetett osztalék, részesedés” sorban az adott időszakban fizetett osztalék, részesedés és a kamatozó
részvények után fizetett kamat összegét kell kimutatni. Az osztalékfizetési kötelezettség állományváltozásával
azt a cash flow-kimutatás sort kell korrigálni (növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív
előjellel), amely az ilyen jellegű kötelezettséget tartalmazza.
9.
A „14. Befektetett eszközök beszerzése” sorban az adott időszakban beszerzett befektetett eszközök
pénzügyileg rendezett beszerzési értékét kell kimutatni. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket a szállítók
korrekciójával kell kiszűrni.
10.
A „15. Befektetett eszközök eladása” sorban az adott időszakban eladott befektetett eszközök eladási árának
pénzügyileg is rendezett értékét kell kimutatni, a kamatozó értékpapírok esetében az eladási árban lévő
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– felhalmozott – kamattal csökkentett összegben. Itt kell továbbá kimutatni a befektetett eszközök közé
tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása miatt kapott, ténylegesen befolyt névérték
összegét. Az ezzel kapcsolatos követeléseket a vevők, illetve az egyéb követelések korrekciójával kell kiszűrni.
A „16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása”
soron a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, illetve elhelyezett bankbetétek adott időszakban való
törlesztéséből, illetve beváltásából, megszüntetéséből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
A „17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek” soron az adott időszakban hosszú
lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek összegét kell kimutatni.
A „19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele” soron az adott időszakban jegyzett
tőkeemelésből ténylegesen befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
A „20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele” soron az adott időszakban
rövid és hosszú lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából származó,
befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
A „21. Hitel és kölcsön felvétele” soron az adott időszakban felvett hitelből és igénybe vett kölcsönből befolyt
pénzösszeget kell kimutatni.
A „22. Véglegesen kapott pénzeszköz” soron az adott időszakban jogszabály alapján, a tőke-, illetve
eredménytartalék javára véglegesen vagy az eredmény javára fejlesztési célból kapott (befolyt) pénzösszeget
kell kimutatni.
A „23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)” soron az adott időszakban jegyzett tőke leszállítás
miatt a tulajdonosok részére kifizetett pénzösszeget kell kimutatni, valamint a bevont saját részvény,
üzletrész visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét a visszavásárlás üzleti évében. A korábbi üzleti
években visszavásárolt és a tárgyévben bevont saját részvény, üzletrész könyv szerinti értékével
a „10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása” sort kell negatív irányban korrigálni.
A „24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése” soron a kibocsátott kötvények és más
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adott időszakban beváltott, törlesztett összegét kell kimutatni.
A „25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése” soron az igénybe vett hitel, kölcsön adott időszakban
törlesztett összegét kell kimutatni.
A „26. Véglegesen átadott pénzeszközök” soron az adott időszakban, jogszabály alapján, a tőke-, illetve
eredménytartalék vagy az eredmény terhére véglegesen átadott pénzeszközöket kell kimutatni.
További korrekciós tételeket keletkeztető gazdasági események:
a)
A forgóeszközök között elszámolt és a „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban kiemelt
értékvesztések, illetve azok visszaírása korrekciót idéznek elő a kapcsolódó forgóeszköz sorokon
ellenkező előjellel. Azok a pénzmozgással nem járó további jelentős ráfordítások, amelyek kiemelésre
kerültek ezen a soron, ugyancsak korrekciót idéznek elő a kapcsolódó cash flow sorokon.
b)
Apportba adáskor a kivezetett forgóeszköz könyv szerinti értéke és a kapott részesedés értéke negatív
előjellel a megfelelő mérlegsorok tartalmából kiszűrendő.
c)
Apport behozatalkor kiszűrendő a forgóeszköz állományba vételi értéke, valamint a jegyzett tőke,
tőketartalék növekedése negatív előjellel.
d)
Befektetett eszközök átsorolása a forgóeszközök közé, illetve a forgóeszközök átsorolása a befektetett
eszközök közé nem jár pénzmozgással, ezért ellenkező előjellel korrigálni kell a kapcsolódó cash flow
sorokat a működés területén.
e)
A saját előállítású befektetett eszközöket a befektetési cash flow-ban kell kimutatni olyan mértékben,
amilyen mértékben a pénzügyi rendezettség megvalósult.
f)
A pénzeszközök év végi devizás átértékelése nem minősül pénzmozgásnak, ezért annak hatását
a cash flow-kimutatásban külön tételként, a „27. Devizás pénzeszközök átértékelése” sorban indokolt
bemutatni.
g)
A fordulónapi eredményhatású devizás tételek átértékelését a befektetett eszközöknél és a hosszú
lejáratú kötelezettségeknél ki kell szűrni. (Nem realizált árfolyamkülönbözetek a befektetési és
a finanszírozási cash flow-ban nem mutathatók ki.)
h)
A mérlegben bekerülési értékként figyelembe vett időarányos (ki nem fizetett) kamatok, biztosítási
díjak a befektetési cash flow-ban nem szerepelhetnek, azt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel
szemben ki kell szűrni.
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Az összevont (konszolidált) éves beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash flow-kimutatást a jelen
melléklet szerinti szerkezetben is el lehet készíteni a konszolidált éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása
adatainak felhasználásával. A konszolidációs különbözeteket, illetve azok állományváltozását a cash flow-kimutatás
azon sorainál kell figyelembe venni, amelyekben szereplő tételhez az összevont (konszolidált) beszámolóba tartoznak.
A 14–26. sorokban kizárólag azokkal a vállalkozásokkal szembeni gazdasági eseményekből eredő adatokat kell
feltüntetni, amely vállalkozások nem tartoznak a konszolidálásba bevont vállalkozások közé.
Valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén további korrekciós tételeket kell figyelembe venni a valós értéken
történő értékelés eredményt érintő hatásainak kiszűrésére.”

A Kormány 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha jogszabály – a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások
esetén jogszabály vagy a Kormány határozata – a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról]
„b) az a) ponttól eltérő más esetben
ba) ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén támogatói okiratot kell kibocsátani,
bb) ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó összegű költségvetési támogatás esetén hatósági szerződésnek nem
minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel.”
2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatásra – a Kormány eltérő
rendelkezése hiányában – e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését minden esetben, más rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha
e § eltérően nem rendelkezik.”

3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő
(10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatást – a Kormány eltérő rendelkezése hiányában –
a Kormány egyedi határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül kell folyósítani.”
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (17)
és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 65/A. § (1) bekezdés
b) pontját a Módr5. hatálybalépésekor még el nem bírált támogatási igények vonatkozásában is alkalmazni kell.
(18) E rendeletnek a Módr5.-tel megállapított 101/A. § (1), (1a) és (10a) bekezdését a Kormánynak a Módr5.
hatálybalépését követően közzétett egyedi határozatán alapuló költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.”
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5. §		
Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. §
(3) bekezdésében a „ , mérlegelést nem igénylő” szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról*
Az Országgyűlés a gazdasági növekedés feltételeinek javítása és a gazdaság versenyképességének megőrzése, valamint
a versenyképes adórendszer megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
1. Az adófizetési kötelezettség, az adó alapja
1. §

(1) Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál
figyelembe vett jövedelem után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmeken kívül adófizetési kötelezettség terheli a tanulószerződés alapján
ténylegesen kifizetett díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói
érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjat.
(3) Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem
esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 4. § k) pont 2. alpontja alapján
járulékalapot képez.
(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerint külön adózó jövedelmek közül
a)
a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
b)
a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],
c)
a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összegét.
(5) Az (1)–(4) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség keletkezik
a)
a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b)
az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c)
az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
d)
az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
e)
az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
f)
az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
g)
a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka
után.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott jövedelem után a szociális hozzájárulási adót nem pénzbeli juttatás esetén is
meg kell fizetni.
(7) Adófizetési kötelezettség terheli az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót
(a továbbiakban: eva adóalany egyéni vállalkozó).
(8) Ha a természetes személy ugyanazon adómegállapítási időszakra Magyarországon adóztatható és Magyarországon
nem adóztatható jövedelmet is szerez, az adóalap megállapításánál az (1)–(3) bekezdéseket megfelelően együttesen
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a (3) bekezdés alkalmazásakor az alapbér vagy más díjazás azon időszakra
(naptári napokra) vonatkozó arányos részét kell figyelembe venni, amelyben a jövedelem külföldön adóztatható.

2. Az adó mértéke és fizetendő összege
2. §

(1) Az adó mértéke az adóalap 19,5 százaléka, az 1. § (4) bekezdésben foglalt esetekben a juttatások adóalapként
meghatározott összegének 19,5 százaléka.
(2) Az 1. § (5) bekezdés a)–e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy
1. § (1)–(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)–e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének
huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ).
(3) A fizetendő adó az adóalap után a kifizetéskor érvényes adómértékkel számított adó (számított adó), csökkentve
az adó fizetésére kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.
(4) Az adó mértékének változása esetén az adó fizetésére kötelezett a megváltozott adómértéket arra a hónapra, adóévre
vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban, adóévben a megváltozott adó mértéke
hatályba lép.

3. Az adófizetésre kötelezett személy
3. §

(1) Adó fizetésére kötelezett az a személy, aki az Szja tv. szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelmet juttat
(e bekezdés alkalmazásában ideértve a külföldi kifizetőt). Amennyiben az Szja tv. szerinti nem önálló tevékenységből
származó jövedelem külföldi kifizetőtől származik és a Tbj. szerint járulékalapot nem képez, az adó fizetésére kötelezett
személy a természetes személy.
(2) Amennyiben az Szja tv. szerint önálló tevékenységből származó jövedelem kifizetőtől származik, az adó fizetésére
kötelezett személy a kifizető (e bekezdés alkalmazásában ideértve a külföldi kifizetőt). Amennyiben az Szja tv.
szerinti önálló tevékenységből származó jövedelem nem kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy
a természetes személy.
(3) Amennyiben az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem kifizetőtől származik, akkor az adófizetésre
kötelezett a kifizető. Amennyiben az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem nem kifizetőtől
származik vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani, akkor az adófizetésre kötelezett a természetes
személy.
(4) Az 1. § (4) bekezdés szerinti jövedelem esetében adófizetésre kötelezett személynek a kifizető minősül.
(5) Az 1. § (5) bekezdés szerinti jövedelem esetében adófizetésre kötelezett személynek a jövedelmet szerző természetes
személy minősül.
(6) Kirendelés esetén az adófizetési kötelezettséget a kirendelést elrendelő (ideértve a külföldi kifizetőt is) teljesíti.
A kirendelés alapján foglalkoztató személy teljesíti az adófizetési kötelezettséget, ha a kirendelést elrendelővel
megállapodott arról, hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik.
(7) Munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó
alanya a kölcsönbe adó. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető, az adófizetésre kötelezett a munkavállalót kölcsönbe
vevő személy.
(8) Több munkáltatóval létesített munkaviszony [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 195. §] esetén az adókötelezettséget az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott munkáltató teljesíti.

4. Az adóra vonatkozó közös szabályok
4. §

(1) A szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális
ellátások fedezetéhez, továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási
források biztosítása céljából az adóból származó államháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló
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törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai és a törvényben
meghatározott elkülönített állami pénzalap költségvetése között.
(2) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik.
(3) Az adó megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást
és az álláskeresési ellátást), vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem
keletkeztet, valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás, támogatás összegét nem befolyásolja.

5. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés esetei
5. §

(1) Nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett
jövedelme tekintetében –
a)
a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozónak;
b)
az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozónak, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már
betöltötte;
c)
az iskolaszövetkezetnek a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató
tagjával fennálló jogviszonyára – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének
időtartama alatt is – tekintettel;
d)
a szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonyára tekintettel;
e)
a felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyára tekintettel;
f)
a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő
tagja között fennálló jogviszonyára tekintettel;
g)
a kifizetőnek az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel.
(2) Nem esik az 1. § (1)–(3) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alá – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett
jövedelme tekintetében –
a)
a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi
állampolgárságú tagja részére kifizetett, juttatott bevétel;
b)
a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi
állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi
állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben kifizetett, juttatott
bevétel;
c)
a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője, alkalmazottja és vele
közös háztartásban élő családtagja (házastárs, gyermek) részére kifizetett, juttatott bevétel, feltéve, hogy
kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere;
d)
a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében
munkaviszonyban foglalkoztatott olyan – bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező –
természetes személy részére kifizetett, juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott
alapbért is), aki harmadik állam állampolgára, feltéve, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg
a két évet, valamint az említett feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt
megkezdéséig legalább három év már eltelt; e rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy
esetében is alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását igazolja, függetlenül attól, hogy
a kiküldött személy állampolgársága szerinti állammal Magyarországnak szociális biztonsági egyezménye áll
fenn, továbbá olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is alkalmazható, aki a harmadik államban
fennálló biztosítását igazolja és nem tartozik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá;
e)
a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint az általa folyósított szociális
ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész;
f)
táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj;
g)
az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj. 11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség
nem terjed ki;
h)
az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem;
i)
az a jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban
a Tbj. 11. §-a, 11/A. §-a, 11/B. §-a vagy 13. §-a alapján nem áll fenn biztosítási jogviszony, függetlenül a kifizetés
(juttatás) időpontjától.
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j)

(3)

(4)

(5)
(6)

a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifizetett összeg,
a kedvezményezett részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
28. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, valamint a volt pénztártagnak
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári
tagdíj-kiegészítés,
k)
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján nyújtott
keresetkiegészítés,
l)
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 51/C. §-ában meghatározott
szolgáltatás,
m)
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett,
a hozamgarantált tőke összege feletti összeg.
Nem esik az 1. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alá az Európai Gazdasági Térség bármely
tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére
bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama.
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai
Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. Az adó-fizetési kötelezettség alóli
mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban vagy az Európai
Unió intézményénél fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.
E § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően, a Tbj. szerinti kiküldetés meghosszabbításának bejelentése esetén
az adófizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét követő második év végétől áll fenn.
A Tbj. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett
a)
az 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti jövedelmet és
b)
az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmet
nem terheli adófizetési kötelezettség.

6. Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja
6. §

(1) Az Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga
után terhelő adó alapja – figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is – a vállalkozói kivét,
az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított
jövedelem.
(2) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja:
a)
a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése
szerint az adóévre, vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését
követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg;
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adóalap megállapításának egyéni vállalkozóra irányadó különös
szabályai szerint meghatározott összeg.
(3) Ha az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága év közben megszűnik, a (2) bekezdés a) pontja
szerinti adóalapot törthónap esetén az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnésének hónapjában napi
arányosítással állapítja meg.
(4) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja
az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha
a)
az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonyára, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban
közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira
tekintettel mentesül, vagy
b)
tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyban áll.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tbj. vhr.) 7/B. §-a szerint kell igazolni.
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(6) A családi gazdaságok nyilvántartásában családi gazdálkodóként bejegyzett azon magánszemély, aki a mezőgazdasági
termelő tevékenység tekintetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel, az adóval kapcsolatos
adókötelezettségeket az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint teljesíti.
(7) A (6) bekezdés szerinti adóalap csökkenti a mezőgazdasági őstermelőként az 1. § (1) és (5) bekezdés f )–g) pont szerint
fennálló adókötelezettség alapját.

7. A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja
7. §

(1) A Tbj. 30/A. § (1) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után havonta
terhelő adó alapja az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, de
legalább a minimálbér vagy, a Tbj. 30/A. § (3) bekezdés szerinti, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében vállalt összeg.
(2) A Tbj. 30/A. § (2) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után havonta
terhelő adó alapja a Tbj. 30/A. § (3) bekezdése szerinti, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében vállalt összeg.
(3) A (2) bekezdés szerinti adóalap hiányában a Tbj. 30/A. § (2) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági
kistermelőt a saját maga után terhelő adó alapja
a)
az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b)
az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
c)
a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka,
csökkentve a Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel.
(4) A Tbj. 30/A. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után terhelő adó
alapja
a)
az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b)
az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
c)
a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.
(5) Az adóalapot az (1) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő e jogállással nem rendelkezik a hónap
minden napján, vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján, akkor az adó alapja
az összevont adóalapba tartozó jövedelem, de legalább a mezőgazdasági őstermelői jogállása fennállása minden
napjára számítva a minimálbér harmincad része.
(6) Az adóalapot az (1)–(2) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó
alapjának megállapításkor nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen
a)
táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
b)
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve, ha
a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét
személyesen folytatja;
c)
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg
részesül;
d)
önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
e)
fogvatartott.
Ezekben az esetekben az adó alapja a hónap többi napjára számítva az összevont adóalapba tartozó jövedelem,
az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő esetében az e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő esetében bevételének 4 százaléka,
de legalább a hónap többi napjára számítva a minimálbér harmincad része.

8. Az adóalap megállapításának különös szabályai
8. §

(1) A közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést,
az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát,
a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjára tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább
a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja legalább az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony
fennállása minden napjára számítva a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn
a hónap minden napján.
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(2) Az egyházi jogi személyt az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyre tekintettel havonta terhelő adó
alapja a minimálbér. Az adó alapja az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára
számítva a minimálbér harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján.
(3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó
alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának
harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megállapításkor a kifizető, valamint
az egyéni vállalkozó nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a kifizető a tagjával fennálló jogviszonya,
egyéni vállalkozói jogállására tekintettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös
szabályainak alkalmazása alól. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyházi jogi személy
esetében a minimálbér harmincad része, más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább minimálbér 112,5
százalékának harmincad része.

9. Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól
9. §

(1) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján
őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját,
amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó
a)
táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
b)
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve, ha
a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi
szolgálati viszonyban álló egyházi személy egyházi szolgálatát, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;
c)
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg
részesül.
(2) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján
őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját,
amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó
a)
önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
b)
fogvatartott.
(3) Az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, a közjegyzői iroda a tagjával fennálló
jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya
alá tartozó esetben – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak
azt a napját, amelyen tagja ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, illetve közjegyzői kamarai tagsága
szünetel. Az ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös
szabályai hatálya alá tartozó esetben – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba
a hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, közjegyzői kamarai tagsága,
vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel.
(4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó
az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya
alá tartozó esetben – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt
a napját, amelyen egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
(5) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya
alapján őt terhelő adó alapjának, a nem eva adóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó
alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben
– az (1)–(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen
a tagja, az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási
intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében
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az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell
adni.
Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap egészében nem állnak fenn, akkor
egy-egy naptári napra az adófizetési kötelezettség kiszámításánál egyéni vállalkozó esetében a 6. § (1) bekezdése
szerinti adóalap harmincad részét, társas vállalkozó esetében a 8. § (1) bekezdés szerinti adóalap harmincad részét kell
figyelembe venni.
Az (5) bekezdésben az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat a Tbj. vhr. 7/B. §-a szerint kell igazolni.
A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján
őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben
– az (1)–(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen
tagja kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget
eredményező jogviszonyban áll, vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya
alatt áll, feltéve, hogy a kifizető e napot a taggal fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó, illetve az egyéni vállalkozó
e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.
Az (5)–(8) bekezdésben foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot
tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról, tanulmányai folytatásáról,
a más kifizetővel fennálló, az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról.
A természetes személy az olyan változásról, amely az (5)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazását
érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részére. A nyilatkozat tartalmazza a természetes személy
természetes személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya
típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt
keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes személytől
igényelheti. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet
behajtani, az adóhiány és jogkövetkezményei megfizetésére az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elmulasztó
természetes személyt határozattal kötelezheti.
Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga
után terhelő adó alapjának megállapításkor – az (1)–(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi
számításba azt az időszakot, amelyen kifizetővel – a kifizető részére a tárgyév január 31-éig, az adóév egészére tett
nyilatkozata alapján – az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget
eredményező jogviszonyban áll, feltéve, hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes
személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.

II. FEJEZET
ADÓKEDVEZMÉNYEK
10. A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
után érvényesíthető adókedvezmény
10. §

(1) A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH-közlemény (FEOR-08)
a)
9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő
munkakör),
b)
6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép
(motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben
(a továbbiakban együtt: mezőgazdasági munkakör)
munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból
adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény,
amely egész hónapban megilleti a kifizetőt, egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót)
az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után az 2. §
(1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel.
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(3) Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag szakképzettséget
nem igénylő munkakörben vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján
ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.

11. A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
11. §

(1) A munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő
adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) E § alkalmazásában munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint
a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett
a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal. E szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási
kötelezettséggel járó munkaviszonyba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást
segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: anyasági ellátás)
folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani.
A kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az anyasági ellátásban részesült, illetve részesülő természetes
személynek a korábbi kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának kezdete is.
(3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény
egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó
alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem
csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított
összeggel a foglalkoztatás első két évében, és legfeljebb a minimálbér után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték
50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás harmadik évében (a továbbiakban e § alkalmazásában:
érvényesítési időszak).
(4) Ha a természetes személyt foglalkoztató kifizető a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az új kifizető
a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt az esetet
is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.
(5) A kedvezményt a kifizető a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az igazolást
a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az állami adó- és vámhatóság
a)
az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti biztosítotti bejelentés megtételét követően,
hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig,
b)
biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére
állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.
(6) A (3) bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben
a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.

12. A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető
adókedvezmény
12. §

(1) A családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként
jogosult munkaerőpiacra lépő nőkre a 11. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény
egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó
alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem
csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított
összeggel a foglalkoztatás első három évében és legfeljebb a minimálbér után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50
százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében (a továbbiakban e § alkalmazásában:
érvényesítési időszak).
(3) Ha a természetes személyt foglalkoztató kifizető a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az új kifizető
a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt az esetet
is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.
(4) A kedvezményt a kifizető a 11. §-ban előírt feltétel fennállásáról szóló igazoláson túl a legalább három gyermek után
járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesítheti. A családi pótlékra való jogosultságról
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szóló igazolást a kifizetőnek a biztosítotti bejelentéssel, illetve a 11. §-ban előírt feltétel fennállásáról szóló igazolás
iránti kérelemmel együtt benyújtott és az állami adó- és vámhatóság által továbbított kérelmére a családtámogatási
feladatokat ellátó hatóság állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.
(5) A (2) bekezdés szerinti részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben
a kedvezményezett foglalkoztatás harmadik, illetve ötödik éve véget ér.
(6) Az adókedvezmény e § szerinti érvényesítésére vonatkozó jogosultságot nem érinti, ha a természetes személynek
az adókedvezmény érvényesítési időszaka alatt a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultsága
megszűnik.

13. A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
13. §

(1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a)
a munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizetőt az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő
adóból,
b)
az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból
c)
a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést,
az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi
irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból.
(2) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a foglalkoztatott,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyéni vállalkozó,
c)
az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tag,
megváltozott munkaképességű személynek minősül e § alapján.
(3) E § értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az,
a)
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb
mértékű, vagy
b)
aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II.,
vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a, vagy a 19. §
(1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.
(4) A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott után, az egyéni vállalkozó
által saját maga után megállapított, a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér
kétszerese után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel.
(5) A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés szerinti
megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.
(6) A megváltozott munkaképességű személy a (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jogosultság megszűnéséről,
az arról szóló határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a kifizetőt.
(7) Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor az adókedvezmény
a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe.

14. A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
14. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás
esetére részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt
az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási
garantált bér 130 százaléka után a 2. § (1) bekezdése szerinti adó mértékének 50 százalékával megállapított összeggel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv által történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag az e §-ban
szabályozott adókedvezményt érvényesítheti.
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15. Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
15. §

(1) Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban
a)
doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató,
fejlesztő, vagy
b)
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt
munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény
egyenlő
a)
az (1) bekezdés a) pont szerinti munkavállaló esetében a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót)
az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint
után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel,
b)
az (1) bekezdés b) pont szerinti munkavállaló esetében a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót)
az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint
után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel.
(3) Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen
adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.
(4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a részkedvezmény
az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.
(5) E § alkalmazásában
a)
kutatóhely: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény (a továbbiakban: Innovációs tv.)
szerinti kutatóhely,
b)
kutató, fejlesztő: az Innovációs tv. szerinti kutató, fejlesztő.

16. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
16. §

(1) Az a kifizető, amelynek a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségére
tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény)
7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként negatív adóalapja keletkezik,
a társasági adóbevallás benyújtását követő hónaptól – e hónapot az érvényesítésre nyitva álló időtartam első
hónapjának tekintve – az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott természetes
személyekre tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény egyenlő a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés
eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának a Tao. törvény 19. §-a szerinti adókulccsal számított
összegével, de havonta legfeljebb a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő,
munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, az e fejezet alapján érvényesített
kedvezmények után fennmaradó, az e § szerinti adókedvezmény nélkül számított adókötelezettség összegével.
(3) Az adókedvezmény az érvényesítésének első hónapjától számított 12 hónapig vehető igénybe.
(4) Az adókedvezmény az alábbi feltételek együttes fennállása esetén érvényesíthető:
a)
a kifizető Tao. törvény szerinti összes bevételének 40 százaléka a negatív adózás előtti eredmény keletkezésének
adóévében (a továbbiakban e § alkalmazásában: kedvezményezett adóév) kutatás-fejlesztési tevékenységből
származik;
b)
a kifizető külső gyakorlóhelyként – kis- és középvállalkozás legalább egy fő, nagyvállalkozás legalább öt
fő – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménnyel hallgatói
jogviszonyban álló személyt legalább egybefüggő három hónap időtartamra fogad a kedvezményezett
adóévben;
c)
a kifizető által foglalkoztatott, az Innovációs tv. szerinti kutató-fejlesztők átlagos statisztikai állományi
létszáma a kedvezményezett adóévben az ezen adóévet közvetlenül megelőző adóévhez képest legfeljebb 10
százalékos mértékben csökken.
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(5) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt feltételek a kifizető tekintetében nem állnak fenn és a kedvezményezett
adóévben átalakulásra (egyesülésre, szétválásra) került sor, akkor a (4) bekezdés szerinti feltételek teljesítése
szempontjából a jogelőd teljesítményét is figyelembe lehet venni.
(6) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adó- és vámhatóság az adókedvezmény első igénybevételét
követő harmadik naptári év végéig legalább egyszer ellenőrzi.
(7) E § alkalmazásában kutatás-fejlesztési tevékenység az Innovációs tv. szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység.
(8) Az e §-ban szabályozott adókedvezmény érvényesítése nem zárja ki az e fejezetben szabályozott más kedvezmények
igénybevételét.

17. Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok
17. §

(1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára
tekintettel csak egy adókedvezmény igénybevételére jogosult. A több adókedvezmény egyidejű igénybevételét
lehetővé tévő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.
(2) Az adókedvezmény kiszámításánál a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabért
a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni.
(3) Az adókedvezményeket (ide nem értve a 14. §-ban szabályozott adókedvezményt) a költségvetési szerv kifizető nem
érvényesítheti.
(4) Az adókedvezmények egy adott hónap tekintetében egyszeresen vehetők igénybe ugyanazon kifizető és természetes
személy között ismételten létesített munkaviszony során. Az ugyanazon kifizető és természetes személy között
egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az kedvezmények egy adott hónap tekintetében egyszeresen
vehetők igénybe. Az adókedvezmények igénybevételét ugyanazon kifizető és természetes személy között ismételten
létrejött munkaviszonyok során az elsőként létrejött munkaviszony, az egyidejűleg fennálló munkaviszonyok
esetében a kifizető döntése alapozza meg.
(5) A munka törvénykönyve szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az adókedvezményt az átvevő
munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére.

III. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
18. §

(1) Az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti
meg
a)
a munkaviszonyból;
b)
a szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a tag részére munkavégzési kötelezettséget
eredményező vállalkozási és megbízási jogviszonyból,
c)
az a) pont alá nem tartozó, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös
vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi
ügyvivői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a tagnak a jogi személy, az egyéb szervezet
tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonyból (ideértve
a nem munkaviszony keretében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is);
d)
az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy tagja között
fennálló tagi jogviszonyból;
e)
a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszonyból;
f)
az egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy között fennálló jogviszonyból;
g)
állami projektértékelői jogviszonyból;
h)
az Szja tv. szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az egyéni vállalkozói
tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a bérbeadói tevékenységet és az európai
parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló, az a)–g) pont hatálya alá nem tartozó
olyan jogviszonyból, amely alapján a tevékenységet Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik,
származó jövedelmet juttató, az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetésre kötelezett. Az adó összegét természetes
személy részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. Amennyiben az adóalany természetes személy foglalkoztatására
tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, az Art. rendelkezései szerinti bevallási kötelezettségét úgy
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kell teljesítenie, hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme, alapja és a kedvezmény vagy
támogatás összege személyenként megállapítható legyen.
Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a kifizető az adót a juttatást követő hónap 12. napjáig fizeti meg és vallja be.
Amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől, nem külföldi kifizetőtől származik vagy a juttatásból az adó,
az adóelőleg levonása nem lehetséges, az adó megállapítására és megfizetésére a természetes személy kötelezett
a 27. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
Nem minősül kifizetőnek:
a)
az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített
adóköteles pénztári kifizetés,
b)
a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos
részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében,
c)
az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári
szolgáltatás esetén,
d)
az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a természetes személy javára jóváírt támogatói adomány tekintetében,
e)
a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében.
A természetes személyt terhelő adókötelezettség megállapításánál, megfizetésénél az Art. kerekítési szabályai nem
alkalmazhatóak.

19. §		
Az egyéni vállalkozó az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap
12-éig vallja be és fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő adót a tárgyévre vonatkozó
bevallásában vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. A kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó az adót a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be és a tárgyévet követő
év január 12-éig fizeti meg.
20. §		
Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fizetett adót az Art. rendelkezései
szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. Ettől eltérően a legalább
heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató eva adóalany egyéni vállalkozó az adót negyedévente
állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.
21. §

(1) A külföldi kifizető az adóval összefüggő adókötelezettséget az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény
(a továbbiakban: Air.) szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül
teljesíti. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit közvetlenül csak akkor teljesítheti, ha bejelentkezése alapján
az állami adó- és vámhatóság adózóként nyilvántartásba vette.
(2) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. szerinti képviselővel, és az (1) bekezdésben
foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a tőle jövedelmet szerző
természetes személy kötelezett, és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem
értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).
(3) A (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezett az Art. rendelkezései szerint bevallási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adó- és vámhatóság részére. A bevallásban közölni kell:
a)
a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
b)
a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát,
c)
a foglalkoztatott taj-számát, adóazonosító jelét,
d)
az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot,
e)
a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, ha
az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti.

22. §		
A mezőgazdasági őstermelő az adót negyedévente állapítja meg, és az Art. rendelkezései szerinti adattartalommal,
a negyedévet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.
23. §		
A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására, bevallására és
megfizetésére a kincstár kötelezett.
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24. §		
Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelynek
alapján az adó alapja és összege, valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény
összege, továbbá az adó megfizetésének napja ellenőrizhető. E nyilvántartási kötelezettségét a számvitelről szóló
törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezetése) megfelelő
részletezésével, más kifizető az Szja tv. vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény rendelkezése alapján
vezetett külön nyilvántartás révén teljesíti.
25. §		
Az 1. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott fizetési kötelezettséget az arra kötelezett a személyi jövedelemadóval
egyidejűleg állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
26. §		
Az 1. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő adót évente,
az adóévet követő év január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik, az adót a megszűnés
napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.
27. §		
Az adó fizetésére kötelezett természetes személy (ide nem értve a 18. § (3) bekezdésében szabályozott esetet) az adót
(adóelőleget) a személyi jövedelemadó, a személyi jövedelemadó-előleg megfizetésével egyidejűleg állapítja meg
és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban
vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi
jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig
a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet
összegéről rendelkezni. A személyi jövedelemadó-előleg megfizetésére nem kötelezett természetes személy az adót
a személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet
felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be,
és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.
28. §		
A Tbj. szerinti foglalkoztató az adófizetésre kötelezett természetes személytől a természetes személlyel tett
egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti adó megfizetését és bevallását
(ideértve az adó utólagos megtérítését is), ha a természetes személy kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől
a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A fizetési és bevallási kötelezettség
átvállalásának további feltétele a természetes személy nyilatkozata arról, hogy a kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és
a természetes személy egyetemlegesen felelnek.
29. §

(1) Az 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti jövedelmek után a természetes személyt a naptári év folyamán mindaddig
terheli az adófizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy elérte az adófizetési felső határt.
(2) A természetes személy nyilatkozhat arról, hogy az 1. § (1)–(3) bekezdése és 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti
jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt. Ha az adófizetési felső határt az előzőek szerinti
jövedelmeinek összege mégsem éri el, a természetes személy az őt terhelő adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre
vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt
határidőig fizeti meg.
(3) Ha a természetes személy az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg vagy a fizetendő adónál
a kifizető többet vont le, a túlfizetést a természetes személy az adóévre benyújtott személyi jövedelemadóról
benyújtott bevallásában visszaigényelheti. Ha az adóévben fizetendő adó meghaladja a kifizető által levont összeget,
a különbözetet a természetes személy az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában
vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.
(4) Ha a természetes személy az 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak szerint adó fizetésére kötelezett, vagy
a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja, az adóévről köteles személyi jövedelemadó bevallást
benyújtani. Nem kell az adót a természetes személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a természetes
személy az Szja tv. alapján nem köteles bevallás benyújtására.

30. §		
A külföldi pénznemben megszerzett jövedelem utáni adó megállapítására az Szja tv. külföldi pénznemről forintra
történő átszámításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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IV. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
18. Kiegészítő rendelkezések
31. §		
A tanulmányokat folytató tanuló, hallgató jogviszonyát
a)
a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b)
a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
c)
az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra
kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,
d)
a közreműködő intézmény által kiadott, a c) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás,
e)
az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a tanköteles kor felső határát az adott tanévben
betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány
tanúsítja, az a)–d) pont szerinti esetben az igazolás vagy a diákigazolvány érvényességi idején belül, az e) pont szerinti
esetben a tanévet követő október 31-éig.
32. §		
A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt azt az időtartamot kell érteni, amíg a tanulói, hallgatói
jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.

19. Más jogszabályok alkalmazása
33. §

(1) Az adóval összefüggő adókötelezettségei teljesítése során az Art. rendelkezéseit e törvény rendelkezéseit figyelembe
véve kell alkalmazni.
(2) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, az egyszerűsített foglalkoztatásról, valamint a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adózó az adóval összefüggő
adókötelezettségeit az érintett törvény rendelkezései szerint teljesíti.
(3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelkezését kell alkalmazni, amennyiben
az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus, nemzetközi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz.

20. Értelmező rendelkezések
34. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
egyéni vállalkozó: az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról
és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy
akkor is, ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége ingatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás),
valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet, falugondnoki tevékenységet, tanyagondnoki tevékenységet
végző természetes személy, a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező
természetes személy;
2.
fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el; az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során
a bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet
engedély nélkül nem hagyhat el; a letartóztatott; az elzárást, a szabadságvesztést töltő személy; valamint
a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy;
3.
harmadik állam: a Tbj.-ben ilyenként meghatározott állam;
4.
az iskolaszövetkezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja között
fennálló ilyen jogviszony tekintetében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: az a személy, aki
a)
nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói
jogviszonnyal rendelkezik,
b)
nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő
(aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
c)
az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult,
a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig;
5.
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozó: aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként
folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte.

920

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

8. szám

kifizető: Art. szerinti kifizető
külföldi kifizető: a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel nem rendelkező
személy;
mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. szerint mezőgazdasági őstermelőnek minősülő természetes személy;
mezőgazdasági kistermelő: az Szja tv. szerint mezőgazdasági kistermelőnek minősülő természetes személy;
minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni
és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján,
a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen
végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy
középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az előzőek szerint meghatározott minimálbér;
munkaviszony:
a)
az Mt-ben meghatározott munkaviszony,
b)
a közalkalmazotti jogviszony,
c)
a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony,
d)
a bírósági jogviszony,
e)
az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
f)
az ügyészségi szolgálati jogviszony,
g)
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
h)
az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
i)
a közfoglalkoztatási jogviszony,
j)
a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának e jogviszonya,
k)
a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjának e jogviszonya,
l)
a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya,
m)
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott hallgatói munkaszerződés alapján létrejött
munkaviszony,
n)
a Független Rendészeti Panasztestület tagjának e jogviszonya,
o)
az a)–n) alpont szerinti jogviszonynak megfelelő, külföldi jog alapján fennálló jogviszony, amely
alapján a munkát Magyarország vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi
rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik,
p)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által a rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának
időtartama, valamint a honvédségi szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által
megállapított honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama;
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, amely teljes munkaidős foglalkoztatási
jogviszonynak minősül;
saját jogú nyugdíjas: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy;
társas vállalkozás: a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat,
az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság,
az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. Hatályba léptető rendelkezések
35. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

22. Átmeneti rendelkezések
36. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete,
valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény alapján 2019. január 1-je előtt keletkezett

8. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

921

adó, illetve hozzájárulási kötelezettségeket az e törvények 2018. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján kell
teljesíteni.
(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet
462/B. § (2) bekezdése, 462/C. §-a, 462/D. §-a, 462/E. §-a alapján 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények
az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehetőek.
(3) Ahol jogszabály – e törvényt kivéve –
a)
a szociális hozzájárulási adóra,
b)
az egészségügyi hozzájárulásra,
irányadó rendelkezést tartalmaz, azon – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az e törvényben meghatározott
adót kell érteni.

23. Módosító rendelkezések
37. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/C. § (3) bekezdés e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóbevallási tervezet tartalmazza az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által
az adóévben megszerzett,)
„e) a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szerint a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és
az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót.”
(2) Az Szja tv.
1.
7. § (1) bekezdés z) pontjában a „százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szociális
hozzájárulási adó” szöveg,
2.
12/D. § m) pontjában az „egészségügyi hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adóra”
szöveg,
3.
29. §-ában a „szociális hozzájárulási adó, a 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe
a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,
4.
47. § (5) bekezdésében a „szociális hozzájárulási adó, a 19,5 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás”
szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,
5.
3. számú melléklet V. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet
13. pontjában a „14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási
adó” szöveg
6.
10. számú melléklet II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezet
3. pontjában az „egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe az „egészségügyi hozzájárulás, szociális
hozzájárulási adó” szöveg
lép.

38. §		
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontjában a „társadalombiztosítási
járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó,
szakképzési hozzájárulás” szöveg lép.
39. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
4. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső, nem önálló
tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény
rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére
levont (befizetett) tagdíj összegével;
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből
származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint
figyelembe vett jövedelem;
c) a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
d) a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási járadék;
e) az a)–b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy – ha
a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzik – a szerződésben meghatározott díjazás; külföldi
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kiküldetés esetén e pont alkalmazásában alapbér: az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző egy
évben a munkavállaló teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a munkavállaló alapbérén
vagy az alkalmazott bérformán alapuló, a munkaszerződés alapján ténylegesen számfejtett és kifizetett munkabér
(a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege, ennek hiányában a tárgyhavi alapbér.
(1a) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak)
a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege,
a) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér összege, amely munkavállalók
munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a munkaerőpiacra lépő
munkavállalók után a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 10. §-a
szerint a foglalkoztatás első két évében
b) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér összege, amely munkavállalók
munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a három vagy több gyermeket
nevelő munkaerőpiacra lépő személyek után a Szocho tv. 11. §-a szerint a foglalkoztatás első három évében
c) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér kétszeresének összege, amely
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a megváltozott
munkaképességű személyek után a Szocho tv. 12. §-a szerint
d) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók
munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a kutatók foglalkoztatása után
a Szocho tv. 14. §-a szerint
igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.”
40. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.)
2. § 19–20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. kedvezményezett foglalkoztatott: a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban:
Szocho. tv.)
a) 9. §-a szerinti személy,
b) 10. §-a szerinti személy,
c) 11. §-a szerinti személy,
d) 12. §-a szerinti személy;
20. kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmény: kedvezményezett
foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb
a) a 19. pont a) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a minimálbér 50 százaléka,
b) a 19. pont b) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a minimálbér
a foglalkoztatás első két évében, továbbá személyenként a minimálbér 50 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében,
c) a 19. pont c) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a minimálbér
a foglalkoztatás első három évében, továbbá személyenként a minimálbér 50 százaléka a foglalkoztatás negyedik és
ötödik évében,
d) a 19. pont d) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a minimálbér kétszerese;”
(2) A Katv. 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek
az adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az adóalanyiság
időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak
az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő alábbi
közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:)
„c) a személyi jövedelemadó és járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése;
d) szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése.”
(3) A Katv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E fejezet alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek minősül
a) azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben,
b) az a) ponttól eltérően tag esetén a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontja szerinti minimálbér 112,5%-a, ha a tagra jutó személyi
jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5%-át arra az időszakra,
amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj. 27. § (2) bekezdése szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége,
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c) a Szocho. tv. 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti béren kívüli juttatás,
d) a Szocho. tv. 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott
juttatás.”
(4) A Katv. 20. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül személyi jellegű kifizetésnek a kiegészítő tevékenységet folytató
egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető
kedvezmény éves összege.
(2b) A (2) bekezdés alkalmazásában tagnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó minősül.”
(5) A Katv. 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóelőleg összege)
„a) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, e törvény 20. § (2)–(2b) bekezdése szerint
meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és”

24. Hatályát vesztő rendelkezések
41. §		
Hatályát veszti
1.
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy egészségügyi hozzájárulás”
szövegrész;
2.
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában
az „(ideértve az egészségügyi hozzájárulást)” szövegrész;
3.
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1c) pontjában az „egészségügyi
hozzájárulás és” szövegrész;
4.
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 46. § (3) bekezdésben a „, valamint
az Eho. tv. szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is” szövegrész;
5.
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
42. § (3) bekezdésében az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
6.
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény;
7.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a)
79. § (4) bekezdésében az „az egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
b)
103. § (2) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
8.
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény
a)
8/A. §–8/B. §-a,
b)
16/A. §–16/B. §-a,
c)
17/A. § (1) és (3) bekezdése;
9.
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi
hozzájárulás-fizetési” szövegrész;
10.
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
4. § (1b) bekezdése;
11.
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
IX. fejezete;
12.
a Katv. 2. § 21. pontja;
13.
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 17. pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a
következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:
Pénzügyminisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a 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)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A Recsko ut bau (5361 Tiszaigar, Petőfi út 69.) bejelentése:
Ph6sa3838401
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2018. július 14-től érvénytelen.
*
Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentése:
1048151–1048200
sorszámú nyugta elveszett, használata 2018. június 19-től érvénytelen.

*
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:
2017. VIII. 1.–2018. VI. 31. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas csekk

770845014

770845306

2018. 2. 20.

Csekktömb – Első díjas csekk

767917810

767918103

2017. 9. 14.

Csekktömb – Első díjas csekk

770454416

770454708

2017. 10. 16.

Csekktömb – Első díjas csekk

768151219

768151501

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

770872915

770873208

2018. 5. 8.

Csekktömb – Első díjas csekk

771162910

771162996

2018. 5. 17.

Csekktömb – Első díjas csekk

771163014

771163203

2018. 5. 17.

Csekktömb – Első díjas csekk

771343522

771343807

2018. 5. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

766387612

766387870

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

766387894

766387904

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

770046710

770046710

2018. 1. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

770046734

770047003

2018. 1. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

769781431

769781709

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769015330

769015608

2017. 9. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

769766139

769766407

2018. 3. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

771138641

771138902

2018. 4. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

769159911

769159959

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769159973

769160155

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769160186

769160193

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

766036952

766037207

2018. 2. 20.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034427

770034434

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034465

770034472

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034496

770034702

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391111

763391111

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391173

763391403

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826316

767826323

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826392

767826608

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279325

769279325

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279370

769279370

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279411

769279600

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597119

769597164

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597250

769597250

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597281

769597401

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652227

763652227

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652241

763652258

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652296

763652296

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652399

763652399

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652416

763652502

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637879

754637879

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754638045

754638100

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763617013

763617013

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763617044

763617051

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763617075

763617109

2017. 10. 11.
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Csekktömb – Első díjas csekk

754669043

754669043

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669081

754669081

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669263

754669304

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068435

770068466

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068480

770068480

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770080985

770081027

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081096

770081113

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081137

770081144

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597188

769597229

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652368

763652382

2018. 4. 25.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652409

763652409

2018. 4. 25.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616964

763616964

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616988

763617006

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068521

770068552

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652265

763652289

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652306

763652320

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192934

769192934

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193117

769193117

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193203

769193203

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616885

763616902

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616919

763616933

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

769239453

769239460

2018. 7. 19.

Csekktömb – Első díjas csekk

769239587

769239587

2018. 7. 19.

Csekktömb – Első díjas csekk

770110350

770110350

2018. 6. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

770110374

770110381

2018. 6. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068325

770068332

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068363

770068363

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770080923

770080947

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669012

754669036

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652337

763652344

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

771138627

771138634

2018. 4. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279318

769279318

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279332

769279332

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192941

769192958

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192965

769192972

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192989

769192996

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193045

769193052

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193124

769193131

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616854

763616861

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763617020

763617037

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

770121769

770121769

2018. 7. 12.

Csekktömb – Első díjas csekk

770121790

770121790

2018. 7. 12.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068318

770068318

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068356

770068356

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068428

770068428

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068473

770068473

2018. 5. 28.
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Csekktömb – Első díjas csekk

770068576

770068583

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068590

770068600

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770080954

770080961

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081034

770081041

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081058

770081058

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081072

770081072

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081065

770081065

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081089

770081089

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081168

770081175

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081182

770081182

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081209

770081209

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391135

763391142

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637817

754637824

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637831

754637848

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637989

754637996

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826347

767826354

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769766115

769766122

2018. 3. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597236

769597243

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597267

769597274

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034441

770034458

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669050

754669067

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669122

754669139

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669153

754669160

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669177

754669184

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669201

754669218

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

771163007

771163007

2018. 5. 17.

Csekktömb – Első díjas csekk

770778110

770778110

2018. 7. 5.

Csekktömb – Első díjas csekk

770026808

770026808

2018. 1. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

755725287

755725287

2017. 9. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652210

763652210

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652234

763652234

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763652351

763652351

2018. 5. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

769781424

769781424

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769781417

769781417

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

771138610

771138610

2018. 4. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279356

769279356

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279349

769279349

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279363

769279363

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279387

769279387

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279394

769279394

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769279404

769279404

2018. 1. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

771343515

771343515

2018. 5. 22.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192910

769192910

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769192927

769192927

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193014

769193014

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193007

769193007

2017. 8. 15.
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Csekktömb – Első díjas csekk

769193021

769193021

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193038

769193038

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193069

769193069

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193083

769193083

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193076

769193076

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193090

769193090

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193100

769193100

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193148

769193148

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193155

769193155

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193179

769193179

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193162

769193162

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193186

769193186

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769193193

769193193

2017. 8. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

770139144

770139144

2018. 7. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

770139302

770139302

2018. 7. 9.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616816

763616816

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616823

763616823

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616847

763616847

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616830

763616830

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616940

763616940

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616957

763616957

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616971

763616971

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763617068

763617068

2017. 10. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

763616878

763616878

2017. 11. 14.

Csekktömb – Első díjas csekk

766165546

766165546

2018. 2. 1.

Csekktömb – Első díjas csekk

766588466

766588466

2018. 7. 6.

Csekktömb – Első díjas csekk

770134486

770134486

2017. 11. 22.

Csekktömb – Első díjas csekk

769239570

769239570

2018. 7. 19.

Csekktömb – Első díjas csekk

769239666

769239666

2018. 7. 19.

Csekktömb – Első díjas csekk

771049132

771049132

2018. 6. 27.

Csekktömb – Első díjas csekk

770438821

770438821

2018. 1. 11.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068349

770068349

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068370

770068370

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068394

770068394

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068411

770068411

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068497

770068497

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068507

770068507

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068514

770068514

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068569

770068569

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770068404

770068404

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770092319

770092319

2018. 6. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

769122711

769122711

2017. 9. 14.

Csekktömb – Első díjas csekk

770080916

770080916

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081120

770081120

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081151

770081151

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

770081199

770081199

2018. 5. 28.
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Csekktömb – Első díjas csekk

770080978

770080978

2018. 5. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391128

763391128

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391159

763391159

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

763391166

763391166

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

771040621

771040621

2018. 3. 12.

Csekktömb – Első díjas csekk

766387887

766387887

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769159966

769159966

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769160162

769160162

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769160179

769160179

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769160203

769160203

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637855

754637855

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637862

754637862

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637886

754637886

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637893

754637893

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637903

754637903

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637910

754637910

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637927

754637927

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637934

754637934

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637941

754637941

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637958

754637958

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637965

754637965

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754637972

754637972

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754638007

754638007

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754638014

754638014

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754638021

754638021

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754638038

754638038

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

770113339

770113339

2018. 6. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

766440881

766440881

2017. 10. 31.

Csekktömb – Első díjas csekk

770377836

770377836

2017. 12. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826330

767826330

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826361

767826361

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826378

767826378

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

767826385

767826385

2017. 11. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

769015316

769015316

2017. 9. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

769015323

769015323

2017. 9. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

769603173

769603173

2018. 5. 30.

Csekktömb – Első díjas csekk

770032906

770032906

2018. 3. 22.

Csekktömb – Első díjas csekk

766036914

766036914

2018. 6. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

766036921

766036921

2018. 6. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

766036938

766036938

2018. 6. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

766036945

766036945

2018. 6. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

769597171

769597171

2017. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas csekk

770046727

770046727

2018. 1. 18.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034410

770034410

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

770034489

770034489

2018. 5. 23.

Csekktömb – Első díjas csekk

769618029

769618029

2017. 10. 11.
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Csekktömb – Első díjas csekk

766164954

766164954

2017. 11. 10.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669074

754669074

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669098

754669098

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669108

754669108

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669115

754669115

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669146

754669146

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669191

754669191

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669225

754669225

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669232

754669232

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669249

754669249

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

754669256

754669256

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

770452311

770452311

2017. 12. 15.

Csekktömb – Első díjas csekk

392017314

392017376

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

392017390

392017510

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

392017558

392017606

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730055233

730055233

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

730055264

730055264

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

730055329

730055329

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

730055381

730055381

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503846

743503853

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503664

743503664

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503688

743503688

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503695

743503695

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503705

743503705

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503712

743503712

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503736

743503736

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503743

743503743

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503774

743503774

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503798

743503798

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503808

743503808

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503815

743503815

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503781

743503781

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503822

743503822

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503839

743503839

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503860

743503860

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503884

743503884

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

743503891

743503891

2018. 4. 4.

Csekktömb – Első díjas csekk

31035613

31036205

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

303971120

303974020

2018. 3. 28.

Csekktömb – Első díjas csekk

30951916

30952508

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989206

730989206

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989237

730989268

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989385

730989426

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989464

730989471

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989550

730989550

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989608

730989608

2018. 3. 21.
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Csekktömb – Első díjas csekk

735429525

735429563

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429611

735429611

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429721

735429800

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429879

735429893

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429927

735429934

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430037

735430037

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430051

735430051

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430109

735430109

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989110

730989127

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989158

730989172

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989677

730989701

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989316

730989347

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989505

730989512

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989622

730989639

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989653

730989660

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989189

730989196

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989361

730989378

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429941

735429958

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429996

735430006

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429972

735429989

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429673

735429673

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430044

735430044

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429666

735429666

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429680

735429680

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430013

735430020

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429697

735429697

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430068

735430068

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989440

730989440

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989495

730989495

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989529

730989529

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989567

730989567

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989543

730989543

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989536

730989536

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989574

730989574

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989581

730989581

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989615

730989615

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989598

730989598

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989646

730989646

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989134

730989134

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989141

730989141

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989457

730989457

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989213

730989213

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989282

730989282

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989299

730989299

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989275

730989275

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989309

730989309

2018. 3. 21.
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Csekktömb – Első díjas csekk

730989354

730989354

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989220

730989220

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429910

735429910

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989488

730989488

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429903

735429903

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429707

735429707

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429714

735429714

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430082

735430082

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430099

735430099

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429642

735429642

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429659

735429659

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735430075

735430075

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

735429965

735429965

2018. 3. 21.

Csekktömb – Első díjas csekk

730989433

730989433

2018. 3. 21.

Nyugtatömb

75797771

75797795

2018. 4. 25.

Nyugtatömb

75771521

75771545

2018. 5. 17.

Nyugtatömb

75822496

75822520

2017. 10. 30.

Nyugtatömb

75846296

75846320

2018. 1. 25.

Nyugtatömb

1672001

1672025

2017. 8. 28.

Nyugtatömb

75867271

75867295

2018. 1. 23.

Nyugtatömb

75906446

75906470

2018. 5. 18.

Nyugtatömb

75775796

75775820

2018. 6. 22.

Nyugtatömb

75804896

75804920

2017. 10. 11.

Nyugtatömb

75857321

75857345

2018. 6. 12.

Nyugtatömb

75866721

75866745

2017. 11. 14.

Nyugtatömb

75785096

75785120

2018. 6. 4.

Nyugtatömb

75856571

75856595

2018. 1. 2.

Nyugtatömb

75808721

75808745

2017. 9. 14.

Nyugtatömb

75897196

75897220

2018. 1. 18.

Nyugtatömb

75837721

75837745

2017. 12. 7.

Nyugtatömb

75804524

75804545

2017. 8. 15.

Nyugtatömb

75804521

75804523

2017. 8. 15.

Nyugtatömb

75869961

75869961

2018. 5. 25.

Nyugtatömb

75805998

75805998

2018. 6. 6.

Nyugtatömb

75805051

75805051

2017. 8. 7.

Nyugtatömb

75895330

75895330

2018. 1. 29.

Nyugtatömb

75841597

75841597

2018. 6. 13.

Nyugtatömb

75756639

75756639

2017. 10. 11.

Nyugtatömb

75876330

75876330

2018. 6. 4.

Nyugtatömb

1067969

1067975

2018. 4. 4.

Szimba nyugta

75761507

75761508

2018. 1. 18.

Szimba nyugta

7536678

7536678

2017. 8. 30.
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