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Törvények

2010. évi CXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
az Alkotmányt a következõk szerint módosítja:
1. §

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 32/A. §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a jogszabályok
alkotmányosságát, illetõleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat.
(2) A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, illetékekrõl és járulékokról, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja felül, ha az erre
irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes
adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, vagy a magyar állampolgársághoz
kapcsolódó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli meg, és nem tartalmaz egyéb okot.
(3) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más
jogszabályokat. A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, illetékekrõl és járulékokról,
a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor semmisíti meg,
ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gondolat,
lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69. § szerinti jogokat sérti.
(4) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.
(5) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyûlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira
– a képviselõcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve – az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ
pártok képviselõcsoportjainak tagjaiból álló jelölõ bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztásához az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
(6) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és az Alkotmánybíróság hatáskörébõl adódó feladatokon
kívül politikai tevékenységet nem folytathatnak.
(7) Az Alkotmánybíróság szervezetérõl és mûködésérõl szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési
képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

2. §

Az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi
tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérõl juttatott jövedelemre, az adott adóévet megelõzõ ötödik
adóévtõl kezdõdõen, törvény a jövedelem mértékét el nem érõ kötelezettséget állapíthat meg.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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2010. évi CXX. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról*
1. §

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 40. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„40. § Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetõleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének alkotmányellenességét
állapítja meg, a jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközét teljesen vagy részben megsemmisíti.
A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, illetékekrõl és járulékokról, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvényeket, vagy törvényi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság
kizárólag akkor semmisíti meg, ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok
védelméhez való jogot, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó,
az Alkotmány 69. §-a szerinti jogokat sérti.”

2. §

Az Abtv. 43. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés nem alkalmazható, ha az Alkotmánybíróság a törvényt vagy a törvényi rendelkezést az Alkotmány
32/A. § (3) bekezdése alapján nem semmisítheti meg.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni
kell.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CXXI. törvény
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény módosításáról**
1. §

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Üsztv.) 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ügyésszé azt a választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek egyetemi jogi végzettsége
van, és külön jogszabály szerint jogi szakvizsgával rendelkezik. A katonai ügyészi kinevezés további feltétele, hogy
a kinevezendõ személy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje legyen.
(2) A legfõbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyûlés kilenc évre választja a határozatlan idõre
kinevezett ügyészek közül.
(3) A legfõbb ügyész helyettest a legfõbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki
a határozatlan idõre kinevezett ügyészek közül.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Üsztv. 20. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a legfõbb ügyész megbízatása
a) az (1) bekezdés a) pontja vagy
b) az (1) bekezdés h) pontja
alapján szûnt meg, a legfõbb ügyészi jogköröket az új legfõbb ügyész megbízatása kezdetéig gyakorolja.”
(2) Az Üsztv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A megbízatási idõtartam leteltét követõ nappal a volt legfõbb ügyészt – ha ehhez hozzájárul – más ügyészi
munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfõbb ügyész az áthelyezéséhez nem járul hozzá, ügyészségi szolgálati
viszonya a megbízatási idõtartam leteltének idõpontjában megszûnik. Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a megbízatási idõtartam letelte idõpontjának az új legfõbb ügyész megbízatása kezdetét kell tekinteni.”
(3) Az Üsztv. 20. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az (1) bekezdés d)–j) pontjaiban meghatározott esetekben a legfõbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya is
megszûnik. A hetvenedik életévét betöltött legfõbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az (1a) bekezdés b) pontja
szerinti esetben az új legfõbb ügyész megbízatása kezdetén szûnik meg.”

3. §

Az Üsztv. 25. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A legfõbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:]
„h) hetvenedik életévének betöltésével vagy – a 20. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a 20. § (10) bekezdése
szerinti idõpontban;”

4. §

Az Üsztv. 28. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát a legfõbb ügyész felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha]
„d) az ügyész rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, vagy a 65. életévét betöltötte, vagy az általános
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött ügyész felmentését e jogcímre hivatkozással maga kéri,”

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXXII. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról*
Az állami adóhatósági és vámhatósági feladatoknak a minõségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, és
az azokhoz szükséges információáramlás korszerû biztosítása, valamint egységes elvek alapján felépülõ és egységes irányítású
szervezet kialakítása alapján a költségvetési bevételek integrált szervezet általi biztosítása, továbbá a pénzügyi és egyes más
bûncselekményeket hatékonyan és eredményesen felderítõ bûnügyi szervezetrendszer kialakítása érdekében az Országgyûlés
a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE, FELÜGYELETE,
SZERVEN BELÜLI VEZETÕI IRÁNYÍTÁSA ÉS FELADATAI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogállása és szervezeti keretei
1. §

2. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó
kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter (a továbbiakban: kijelölt miniszter) látja el.
(2) A NAV önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a központi költségvetésben önálló
fejezetet képez.
(3) A NAV a részére a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatáson felül
további – személyi juttatásokra, munkaadókat terhelõ járulékokra és felhalmozási kiadásokra fordítható – támogatásra
jogosult a költségvetési törvényben rögzített bevételi tervek teljesítésével összefüggésben. A bevételi
követelményeket, a felhasználható forrás mértékét, jogcímét és ütemezését a költségvetési törvényben kell
meghatározni.
A NAV székhelye Budapest.

3. §

(1) A NAV a feladatait központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el. A közép- és alsó fokú szervek a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti területi
szervek.
(2) A NAV központi szervei a Központi Hivatal, a bûnügyi fõigazgatóság, az informatikai feladatokat ellátó intézetek,
valamint a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet.
(3) A bûnügyi fõigazgatóság és a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet jogi személyiséggel rendelkezõ,
a NAV fejezetén belül önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek.

4. §

(1) A NAV állami adóhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A NAV adóztatási
szerve a Központi Hivatal valamint a közép- és alsó fokú adóztatási szervek.
(2) A NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság vámszerve. A NAV vámszerve a Központi
Hivatal valamint a közép- és alsó fokú vámszervek.
(3) A NAV bûnügyi fõigazgatósága középfokú szervekkel és alsó fokú szervvel rendelkezik. A NAV nyomozó hatósága
a bûnügyi fõigazgatóság és annak középfokú szervei.
(4) A NAV alsó fokú vámszervei hatásköri önállósággal rendelkezõ kirendeltségeket mûködtethetnek. A NAV alsó fokú
adóztatási szervei hatásköri és szervezeti önállósággal nem rendelkezõ kirendeltségeket mûködtethetnek.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal miniszteri felügyelete
5. §

(1) A kijelölt miniszter
a) felügyeli az adóztatás, a vámok és a NAV hatáskörébe tartozó nem közösségi adók és díjak kiszabásának,
beszedésének törvényességét,
b) felügyeli és ellenõrzi a NAV tevékenységét és vezetését, a törvények és más jogszabályok végrehajtását,
c) elõterjeszti a kormányhoz a NAV szervezeti rendszerére, feladataira vonatkozó törvények vagy
kormányrendeletek tervezetét, illetve törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján jogszabályt alkot
a NAV feladatkörébe tartozó kérdésekben,
d) feladatai ellátásához, továbbá a törvényesség és szakszerûség ellenõrzése érdekében a NAV vezetõjétõl
jelentéseket, beszámolókat, adatszolgáltatásokat kérhet, továbbá – amennyiben az jogszabályban
meghatározott feladata ellátásához szükséges – bármely ügyrõl tájékoztatást kérhet,
e) adóügyben (ideértve a vámokat és a NAV hatáskörébe tartozó nem közösségi adókat és díjakat is) megváltoztatja,
megsemmisíti a NAV elnökének jogszabálysértõ határozatát (végzését), illetõleg a határozat, végzés
meghozatalának törvénysértõ mulasztása esetén az eljárás lefolytatására utasítja,
f) a NAV vezetõjének különösen az adóztatás, a vám- és jövedéki igazgatás mûködési feltételeinek kialakítása,
szakszerû mûködtetése tekintetében iránymutatást adhat,
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály önállóan vagy az érintett miniszterrel egyetértésben gyakorolt
jogkörébe utal.
(2) A kijelölt miniszter az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörének gyakorlását másra nem ruházhatja át.
(3) A kijelölt miniszter rendszeresíti a NAV-nál alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközöket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetõi
6. §

(1) A NAV vezetõje az elnök. Az elnök képviseli a NAV-ot, közvetlenül vezeti a NAV Központi Hivatalát, továbbá ellátja
mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
(2) A NAV elnökét határozatlan idõtartamra a kijelölt miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel.
(3) A NAV elnökévé jogi vagy közgazdasági felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki.
(4) A NAV elnöke szolgálati elöljárója a NAV hivatásos állományú tagjainak.

7. §

(1) A NAV elnökhelyetteseit és gazdasági vezetõjét határozatlan idõtartamra a NAV elnöke nevezi ki, és menti fel.
(2) A NAV elnökhelyettesévé jogi, közgazdasági vagy szakirányú felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ magyar
állampolgár nevezhetõ ki.
(3) A NAV elnökhelyettese szakmai tevékenységének támogatására szakfõigazgató nevezhetõ ki. Egy elnökhelyettes
irányítása alatt legfeljebb két szakfõigazgató mûködhet. A szakfõigazgatót – az érintett elnökhelyettes
javaslatára – a NAV elnöke nevezi ki, és menti fel.

8. §

(1) A bûnügyi fõigazgatóságot, az informatikai feladatokat ellátó intézeteket, a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat
ellátó intézetet az elnök által – az érintett elnökhelyettesek javaslatára – kinevezett fõigazgató vezeti.
(2) A középfokú adóztatási szerveket és a középfokú vámszerveket az elnök által kinevezett fõigazgató vezeti.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti fõigazgató az általa vezetett szervet képviseli, és a szervhez telepített hatáskör gyakorlója.
Az (1)–(2) bekezdés szerinti szervek szakmai tevékenységének irányításában az elnök által – a fõigazgató
javaslatára – kinevezett fõigazgató-helyettes(ek) vehet(nek) részt.
(4) A bûnügyi fõigazgatóság középfokú szerveit továbbá az alsó fokú adóztatási szerveket és az alsó fokú
vámszerveket – a felettes szerv fõigazgatójának javaslatára – az elnök által kinevezett igazgató vezeti.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazgató az általa vezetett szervet képviseli, és – a 9. § szerinti eltéréssel – a szervhez telepített
hatáskör gyakorlója. A (4) bekezdés szerinti szervek szakmai tevékenységének irányításában a felettes szerv
fõigazgatója által – az igazgató javaslatára – kinevezett igazgatóhelyettes(ek) vehet(nek) részt.
(6) A bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szervét a felettes szerv fõigazgatója által kinevezett – fõosztályvezetõi
besorolású – hivatalvezetõ vezeti. A hivatalvezetõ az általa vezetett szervet képviseli, és az e szervhez telepített
hatáskör gyakorlója.
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A NAV alsó fokú vámszerve kirendeltségének operatív vezetését a 8. § (5) bekezdés szerint kinevezett
igazgatóhelyettes, illetve fõosztályvezetõi besorolású kirendeltségvezetõ látja el, aki a kirendeltséghez telepített
hatáskör gyakorlója.

10. §

(1) A NAV elnöke felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a kijelölt miniszter gyakorolja.
Az elnökhelyettesek, a NAV gazdasági vezetõje, a szakfõigazgatók, a fõigazgatók felett a munkáltatói jogkört az elnök
gyakorolja.
(2) A bûnügyi fõigazgatóság középfokú szervének igazgatója felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés és felmentés
kivételével – a bûnügyi fõigazgatóság fõigazgatója gyakorolja.
(3) Az alsó fokú adóztatási szerv, illetve az alsó fokú vámszerv igazgatója felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés és
felmentés kivételével – a felettes középfokú adóztatási szerv, illetve a felettes középfokú vámszerv fõigazgatója
gyakorolja.
(4) A bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szervének hivatalvezetõje felett a munkáltatói jogkört a bûnügyi fõigazgatóság
fõigazgatója gyakorolja.
(5) A kinevezés és a felmentés kivételével a fõigazgató-helyettes felett a munkáltatói jogkört a fõigazgató,
az igazgatóhelyettes felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
(6) A NAV központi szerveinél, illetve a NAV közép- és alsó fokú szerveinél – a (7) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a munkáltatói jogkör gyakorlója a szerv vezetõje.
(7) A bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szervénél a munkáltatói jogkör gyakorlója a bûnügyi fõigazgatóság fõigazgatója.

11. §

A 10. § (2)–(7) bekezdésétõl eltérõen a pénzügyõrök tekintetében a kijelölt miniszter vagy az elnök hatáskörébe utalt
kiemelt munkáltatói jogköröket a 7. számú melléklet tartalmazza. Az elnök hatáskörébe tartozó kiemelt munkáltatói
jogkörök az elnök által kijelölt vezetõre írásban átruházhatók. Az átruházott kiemelt munkáltatói jogkör nem
ruházható tovább.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek irányítása és felügyelete
12. §

(1) Az alsó fokú adóztatási szervek, illetve az alsó fokú vámszervek felettes szervei a középfokú adóztatási szervek, illetve
a középfokú vámszervek.
(2) A középfokú adóztatási szervek, illetve a középfokú vámszervek felettes szerve az elnök.
(3) A Központi Hivatal eljárása tekintetében felettes szerv az elnök.
(4) A bûnügyi fõigazgatóság alsó és középfokú szerveinek felettes szerve a bûnügyi fõigazgatóság, illetve a bûnügyi
fõigazgatóság felettes szerve az elnök.
(5) Az informatikai feladatokat ellátó intézetek és a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet a Központi
Hivatal irányítása alatt állnak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai
13. §

(1) A NAV feladata:
a) a részben vagy egészben a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy
az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendõ kötelezõ befizetés,
b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás, adó-visszaigénylés vagy
adó-visszatérítés,
c) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelezõ befizetések
megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenõrzése, feltéve, ha törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik.
(2) A NAV
a) ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a pénzellátással kapcsolatban
számára meghatározott feladatokat,
b) végzi az adó-, vám- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenõrzések megállapításainak összegezését, feldolgozását és
ezekrõl a kormányzati gazdaságpolitika kialakításában részt vevõ állami szervek részére információk
szolgáltatását,

MAGYAR KÖZLÖNY

c)

•

2010. évi 177. szám

25231

feldolgozza az államháztartás mûködéséhez szükséges és rendelkezésre álló adatokat és az adópolitikáért felelõs
miniszternek átadja,
d) Központi Hivatala, illetve az informatikai feladatokat ellátó intézetei összegyûjtik és tárolják az (1) bekezdésben
megadott feladatokkal, különösen a befizetési kötelezettséggel, a kapcsolódó eljárással, valamint
a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos
igazgatási eljárással összefüggõ adatokat, amelyekrõl a NAV a gazdasági célú elemzésekhez – az e feladatokat
ellátó állami szervek részére – adatfeldolgozásokat végez és adatszolgáltatásokat teljesít,
e) elõterjeszti a hatáskörébe tartozó kötelezõ befizetésekkel vagy költségvetési támogatással kapcsolatban
elkövetett bûncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi igényt,
f) lefolytatja az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti központosított
ellenõrzést, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
szerinti központosított utólagos ellenõrzést,
g) a kormánytisztviselõi, a kormányzati ügykezelõi, a hivatásos állományú tagjai és munkavállalói részére
egészségmegõrzési, egészségügyi, szociális és kulturális feladatokat lát el,
h) a kormánytisztviselõi, a kormányzati ügykezelõi, a hivatásos állományú tagjai részére ellátja a munkavégzésükhöz
szükséges képzés, továbbképzés megszervezését és lebonyolítását,
i) az informatikai rendszerek és az elektronikus ügyintézés fejlesztése érdekében gazdasági társaságot mûködtet,
amelynél a tulajdonosi jogokat a NAV elnöke gyakorolja,
j) végzi a szerencsejáték-szervezéssel, valamint a játékautomatával és ajándéksorsolással kapcsolatos
engedélyezési, nyilvántartási, továbbá az engedélyben foglaltak és a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény,
valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény
rendelkezései betartásával kapcsolatos ellenõrzési, illetõleg a szerencsejátékokkal és játékautomatákkal
összefüggõ szabálysértési hatósági feladatokat.
(3) A NAV
a) végzi a közösségi és a külön jogszabályok alapján a feladatkörébe tartozó ügyekben az informatikai rendszerek
mûködtetésébõl, alkalmazásából adódó tagállami feladatokat,
b) végzi a közösségi és nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzetközi együttmûködésbõl adódó
feladatokat, – ideértve a hatóságok közötti kölcsönös adminisztratív segítségnyújtást is – valamint részt vesz
további két-, illetve többoldalú megállapodások elõkészítésében, jogszabályi felhatalmazás alapján ellátja
a Magyar Köztársaság képviseletét a NAV szakterületét érintõ ügyekkel foglalkozó uniós és nemzetközi
szervezetekben,
c) végzi a hatáskörébe tartozó uniós, illetve más nemzetközi forrásból finanszírozott projektek szervezését,
irányítását, lebonyolítását,
d) végzi az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) történõ együttmûködéssel és koordinációval kapcsolatban
a külön törvényben meghatározott feladatokat.
(4) A NAV adóigazgatási jogkörében
a) eljáró adóztatási szervei – feladataik ellátása során – együttmûködnek az illetékességi területükön lévõ helyi,
illetve helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
b) a helyi, illetve helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését érintõ, szükséges és rendelkezésre álló bevételi
adatokról az illetékes adóztatási szerve útján évente tájékoztatást ad az önkormányzat részére;
az adatszolgáltatás tartalmát a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter bevonásával az adópolitikáért felelõs
miniszter határozza meg,
c) ellátja az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelezõ
befizetésekkel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat,
d) ellátja az állami garancia (kezesség) kiutalásával, visszakövetelésével, a garancia beváltásához kapcsolódó
ellenõrzéssel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat,
e) lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi
az eljárás díjának beszedését és visszatérítését, megküldi az adópolitikáért felelõs miniszternek a szokásos piaci ár
megállapítása iránti eljárások eredményeképpen kiadmányozott jogerõs határozatok másolatát, illetve
a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásért beszedett díjakról és az eljárás során szerzett tapasztalatokról
évente beszámolót készít az adópolitikáért felelõs miniszternek,
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ellátja magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával, beszedésével, nyilvántartásával, ellenõrzésével,
végrehajtásával, visszatérítésével, átutalásával, továbbá a magán-nyugdíjpénztárak részére történõ
adatátadással kapcsolatos, jogszabályban az állami adó- és vámhatóság feladataként meghatározott feladatokat,
g) ellátja a munkáltatók és kifizetõk által foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával, továbbá
az adatoknak az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása és a munkaügyi hatóság részére történõ átadásával
kapcsolatos, jogszabályban az állami adó- és vámhatóság feladataként meghatározott feladatokat,
h) az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint ellátja
a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fõvárosi, megyei, megyei jogú városi
önkormányzatokat megilletõ hányadának megállapításával kapcsolatos feladatokat, továbbá jogszabályban
meghatározottak szerint elvégzi az illetékek zárási összesítését és végzi az azzal kapcsolatos, az adópolitikáért
felelõs miniszter részére teljesítendõ adatszolgáltatást,
i) ellátja a csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési
eljárásban a NAV hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezõi feladatokat, és jogszabályban
meghatározott esetben és módon egyéb hitelezõk képviseletét; a végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás
foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat.
A NAV vámigazgatási jogkörében végzi
a) a közösségi vámjog alapján az áruk vámeljárás alá vonását,
b) a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenõrzését, a vámtartozások és a vámeljáráshoz
kapcsolódó nem közösségi adók és díjak kiszabását és beszedését,
c) közvetlenül vagy közvetve – meghatározott körben – az áruk azonosságának (adózási szempontból történõ
besorolásának és egyéb jogszabály által meghatározott követelményeknek) a vizsgálatát, illetve a vizsgálat
megtörténtének ellenõrzését,
d) a vámokmányok adatainak vám- és statisztikai célú ellenõrzését, javíttatását, nyilvántartását, összesítését,
feldolgozását és átadását,
e) a vám-, az adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott adóztatási, ellenõrzési és utólagos ellenõrzési
feladatokat,
f) az Európai Mezõgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos
ellenõrzéseket.
A NAV jövedéki igazgatási jogkörében végzi
a) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki adóztatással, ellenõrzéssel,
b) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki ügyekkel
kapcsolatos feladatokat.
A NAV a bûnüldözési és nyomozóhatósági jogkörében végzi a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) által hatáskörébe utalt bûncselekmények megelõzését, felderítését és nyomozását, valamint
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései
betartásával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatok ellátását.
A NAV rendészeti és igazgatási jogkörében
a) végzi a külön jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és elbírálását,
b) ellátja a NAV nyomozó hatósága által elrendelt személyi védelmet a vonatkozó jogszabályok keretei között,
c) végzi meghatározott körben anyagi javak, értékek õrzését, kísérését,
d) végzi az elfogott, elõállított, õrizetbe vett, valamint fogva tartott személyek õrzését, kísérését,
e) jogszabályban meghatározott ellenõrzési kötelezettségeinek és jogosultságainak végrehajtása egyik
formájaként mozgó egységekkel végzi a Magyar Köztársaság területén – az EU külsõ határán mûködõ
határátkelõhelyek kivételével – a mélységi ellenõrzési tevékenységet,
f) végzi a közúti határátkelõhelyek üzemeltetését, a fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok
végrehajtását, az Európai Unió valamely tagállamával közös határszakaszon lévõ, a Rendõrségnek üzemeltetésre
átadott közúti határátkelõhelyek kivételével,
g) a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi, igazgatási feladatokat.
A NAV végzi továbbá
a) külön jogszabályban szabályozott, nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák forgalmának
ellenõrzését,
b) a nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenõrzési feladatokat,
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a vám-, a jövedéki, a szabálysértési és egyéb eljárások során keletkezett, a feladat- és hatáskörébe tartozó adatok
kezelését,
d) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat,
e) az energiaadóval, a környezetvédelmi termékdíjjal, a regisztrációs adóval kapcsolatos adóztatási és ellenõrzési
feladatokat.
(10) A NAV ellátja továbbá a jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
14. §

A NAV nyomozó hatósága és a Rendõrség illetékes szervei hatáskörükben eljárva kötelesek együttmûködni, és
kötelesek egymást a bûnmegelõzõ és felderítõ tevékenység gyakorlása során támogatni.

II. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA
Általános rendelkezések
15. §

(1) A NAV személyi állománya
a) kormánytisztviselõkbõl,
b) szolgálati viszonyban álló, hivatásos állományú tagokból (a továbbiakban: pénzügyõr),
c) kormányzati ügykezelõkbõl (a továbbiakban: ügykezelõ) és
d) munkavállalókból
áll.
(2) A NAV személyi állományába tartozó
a) kormánytisztviselõkre és ügykezelõkre a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Ktjv.) és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
b) pénzügyõrökre a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),
c) munkavállalókra a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

16. §

(1) Pénzügyi nyomozó:
a) az a pénzügyõr, aki a NAV bûnmegelõzési, bûnüldözési, bûnfelderítési és nyomozati feladatait látja el,
b) a NAV állományában lévõ azon személy, aki az a) pont szerinti feladatokat kormánytisztviselõi jogviszonyban látja
el.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozó tevékenységére vonatkozó részletes
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

17. §

A NAV hivatásos állományú tagjaira a Hszt. 90. § (1) és (2) bekezdései, 99. § (1) és (2) bekezdése, 100. §-a, 100/A. §-a,
100/B. §-a, 101. §-a, 103. § (1)–(3) bekezdései, 116/A. §-a, 118. § (3) bekezdése, 245/H. §-a, és a 2., 6., 6/A., 6/B. számú
mellékletei nem alkalmazhatóak.

18. §

A NAV kormánytisztviselõi tekintetében a Ktv. 34. § (1)–(6) bekezdései és a 47. § (4) bekezdése nem alkalmazhatók.
A kormánytisztviselõ tekintetében a NAV által bevezetett, a kijelölt miniszter által jóváhagyott teljesítményértékelõ
rendszert kell alkalmazni.
Vezetõi munkakörök, beosztások, besorolás, díjazás és egyéb juttatások

19. §

(1) A NAV vezetõi munkakörei, beosztásai: elnök, elnökhelyettes, szakfõigazgató, fõigazgató, fõigazgató-helyettes,
igazgató, igazgatóhelyettes, fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ.
(2) A vezetõi munkakört, beosztást betöltõ személy szolgálati elöljárója az általa vezetett szervezet, szervezeti egység
állományába tartozó pénzügyõrnek.
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20. §

(1) A pályakezdõ kormánytisztviselõ és pénzügyõr gyakornoki besorolást kap.
(2) A szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ és a beosztásának betöltéséhez szükséges szakirányú
felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ pénzügyõr
a) egy év jogviszonyban töltött idõ után fogalmazó,
b) három év jogviszonyban töltött idõ után tanácsos,
c) nyolc év jogviszonyban töltött idõ után vezetõ-tanácsos,
d) tizenhat év jogviszonyban töltött idõ után fõtanácsos,
e) huszonöt év jogviszonyban töltött idõ után vezetõ-fõtanácsos,
besorolást kap.
(3) A középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ és pénzügyõr
a) két év jogviszonyban töltött idõ után elõadó,
b) tizenkét év jogviszonyban töltött idõ után fõelõadó,
c) harmincegy év jogviszonyban töltött idõ után fõmunkatárs,
besorolást kap.
(4) A kormánytisztviselõ – a jogviszony idõtartamától függetlenül – magasabb besorolási fokozatba, fizetési fokozatba
sorolható, amennyiben kiválóan alkalmas minõsítést kap, és kimagasló munkát végez.
(5) A pénzügyõr a Hszt. szerinti elõmenetel biztosítása érdekében – a jogviszonya idõtartamától függetlenül – magasabb
besorolási, illetve fizetési fokozatba sorolható.

21. §

(1) Az egyes osztályok emelkedõ számú fizetési fokozataihoz növekvõ szorzószámok tartoznak. A szorzószám és
az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különbözõ fokozataihoz tartozó alapilletményt, illetve
a beosztási illetményt.
(2) A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

22. §

(1) Az egyes vezetõi fokozatokhoz tartozó alapilletmény, illetve pénzügyõr esetén a beosztási illetmény mértékét
a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
a) a NAV Központi Hivatalában a fõosztályvezetõ alapilletménye, pénzügyõr esetén a beosztási illetménye
az illetményalap 9,00-szerese,
b) a NAV Központi Hivatalában a fõosztályvezetõ-helyettes alapilletménye, pénzügyõr esetén a beosztási illetménye
az illetményalap 8,50-szerese,
c) a NAV Központi Hivatalában az osztályvezetõ alapilletménye, pénzügyõr esetén a beosztási illetménye
az illetményalap 8,00-szerese,
d) a NAV bûnügyi fõigazgatóságánál – a középfokú és alsó fokú szervek kivételével – a fõosztályvezetõ
alapilletménye, pénzügyõr esetén a beosztási illetménye az illetményalap 8,80-szerese,
e) a NAV bûnügyi fõigazgatóságánál – a középfokú és alsó fokú szervek kivételével – a fõosztályvezetõ-helyettes
alapilletménye, pénzügyõr esetén a beosztási illetménye az illetményalap 8,50-szerese.

23. §

(1) Az illetménykiegészítés (bérpótlék) mértékét – a (2)–(3) bekezdés szerinti eltéréssel – a NAV központi, középfokú és
alsó fokú szerveinél a kormánytisztviselõk, ügykezelõk, illetve munkavállalók tekintetében a 4. számú melléklet,
a pénzügyõrök tekintetében az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A NAV humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézeténél az illetménykiegészítés (bérpótlék) mértéke
a 4. számú mellékletnek, illetve az 5. számú mellékletnek a középfokú szervre vonatkozó irányadó mértékével azonos.
(3) A NAV Kormány által rendeletben megjelölt országos illetékességû középfokú és alsó fokú adóztatási szerveinél
az illetménykiegészítés (bérpótlék) mértéke a 4. számú mellékletnek a központi szervekre vonatkozó irányadó
mértékével azonos.
(4) A 4. számú melléklet esetén a vetítési alap az alapilletmény (alapbér), az 5. számú melléklet esetén a vetítési alap
a beosztási illetmény.

24. §

(1) A vezetõi illetménypótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A NAV Központi Hivatalában a fõosztályvezetõ vezetõi pótléka az alapilletmény, pénzügyõr esetén a beosztási
illetmény 60%-a.
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(3) A NAV Központi Hivatalában a fõosztályvezetõ-helyettes vezetõi pótléka az alapilletmény, pénzügyõr esetén
a beosztási illetmény 50%-a.
(4) A NAV Központi Hivatalában az osztályvezetõ vezetõi pótléka az alapilletmény, pénzügyõr esetén a beosztási
illetmény 30%-a.
(5) A NAV bûnügyi fõigazgatóságánál – a középfokú és alsó fokú szervek kivételével – a fõosztályvezetõ vezetõi pótléka
az alapilletmény, pénzügyõr esetén a beosztási illetmény 50%-a.
(6) A NAV bûnügyi fõigazgatóságánál – a középfokú és alsó fokú szervek kivételével – a fõosztályvezetõ-helyettes vezetõi
pótléka az alapilletmény, pénzügyõr esetén a beosztási illetmény 35%-a.
25. §

(1) A kormánytisztviselõ alapilletményének megállapításánál a Ktv. 43. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a hivatali szervezet vezetõje a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselõ besorolása szerinti fizetési fokozathoz
tartozó alapilletményét legfeljebb 50%-kal emelheti meg.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. szerinti minõsítéstõl, szolgálati jellemzéstõl függõen a pénzügyõrnek
a besorolás szerinti beosztási illetményét legfeljebb 50%-kal magasabban, illetve legfeljebb 20%-kal alacsonyabban
állapíthatja meg.

26. §

A kimagasló teljesítményt nyújtó, és a szervezet mûködése szempontjából kiemelten fontos munkakört, beosztást
betöltõ kormánytisztviselõnek, pénzügyõrnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó
szabályoktól eltérõ, személyi illetményt állapíthat meg a NAV elnöke. A személyi illetmény nem haladhatja meg
a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset tízszeresét.

27. §

(1) A pénzügyõr szolgálati jogviszonya alapján havonta járó illetményét száz forintra kerekítve kell megállapítani.
A kerekítés nem minõsül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérõ illetmény megállapításnak.
(2) A pályakezdõ pénzügyõrt a besorolási osztály 1-es fizetési fokozatába 1 évre kell besorolni.

28. §

Ahol a Hszt. illetményalapot említ, azon a kormánytisztviselõre vonatkozó illetményalapot kell érteni.

29. §

(1) A pénzügyõr illetménye beosztási illetménybõl, rendfokozati illetménybõl, illetménykiegészítésbõl, valamint
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén illetménypótlékból áll. A beosztási illetmény és
a rendfokozati illetmény együttes összege képezi az alapilletményt.
(2) A beosztási illetmény szempontjából a tiszti, fõtiszti és tábornoki rendfokozatú pénzügyõrt az 1. számú melléklet
szerinti I., a tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozatú pénzügyõrt az 1. számú melléklet szerinti II. besorolási osztályba kell
besorolni.
(3) A fizetési fokozatban történõ elõresorolás szempontjából hivatásos jogviszonyban eltöltött idõ
számításánál – a gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság tartalmát kivéve – a 6 hónapot
meghaladó illetmény nélküli szabadság nem vehetõ figyelembe.
(4) A rendfokozati illetmény összegét az illetményalap és az egyes rendfokozathoz a 2. számú mellékletben megállapított
szorzószámok szorzata adja.

30. §

A vezetõi beosztást betöltõ pénzügyõr vezetõi illetménypótlékra jogosult, melynek összegét a beosztási illetmény
6. számú mellékletben meghatározott százaléka képezi.

31. §

(1) A Ktjv. 23. §-ában foglaltakat a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kormánytisztviselõ jubileumi jutalomra jogosult, melynek mértéke:
a) 25 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ esetén 2 havi,
b) 30 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ esetén 3 havi,
c) 35 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ esetén 5 havi,
d) 40 és ezt követõ minden 5 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ esetén 7 havi illetménynek megfelelõ
összeg.
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(3) A kormánytisztviselõi jogviszony megszûnése, és ezzel egyidejûleg a kormánytisztviselõ nyugdíjba vonulása esetén ki
kell fizetni:
a) a nyugdíjazás évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,
b) a 30 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra
jogosító idejébõl 1 év vagy ennél kevesebb van hátra,
c) a 35 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra
jogosító idejébõl 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
d) a 40 év és az ezt követõ minden 5 év kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha
a jubileumi jutalomra jogosító idejébõl 3 év vagy ennél kevesebb van hátra.
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit az ügykezelõkre és a munkavállalókra is megfelelõen alkalmazni kell.
32. §

A NAV teljes személyi állománya cafetéria-juttatása tekintetében a mindenkor hatályos Ktv. vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni.

A pihenõidõ
33. §

(1) A kormánytisztviselõt, pénzügyõrt, illetve kormányzati ügykezelõt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg.
(2) A NAV személyi állományának az alapszabadságon felül besorolásától függõen pótszabadság jár.
(3) A szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ, illetve pénzügyõr esetében a pótszabadság mértéke
évente:
a) fogalmazó besorolásnál
3 munkanap
b) tanácsos besorolásnál
5 munkanap
c) vezetõ-tanácsos besorolásnál
7 munkanap
d) fõtanácsos besorolásnál
9 munkanap
e) vezetõ-fõtanácsos besorolásnál
11 munkanap
(4) Középfokú iskolai végzettségû/szakképzettségû kormánytisztviselõ, illetve pénzügyõr esetében a pótszabadság
mértéke évente:
a) elõadó besorolásnál
5 munkanap
b) fõelõadó besorolásnál
8 munkanap
c) fõmunkatárs besorolásnál
10 munkanap
(5) Ügykezelõ esetében a pótszabadság mértéke évente:
a) 2–10 éves jogviszony esetén
2 munkanap
b) 11–20 éves jogviszonytól
3 munkanap
c) 21–30 éves jogviszonytól
4 munkanap
d) 30 éves jogviszony felett
5 munkanap
(6) Munkaviszonyban állók esetében a pótszabadság mértéke évente:
a) 2–10 éves munkaviszony esetén
1 munkanap
b) 11–20 éves jogviszonytól
3 munkanap
c) 21–30 éves jogviszonytól
4 munkanap
d) 30 éves jogviszony felett
5 munkanap
(7) Vezetõk esetében a pótszabadság mértéke évente:
a) igazgatóhelyettes, osztályvezetõ
12 munkanap
b) fõigazgató-helyettes, igazgató, fõosztályvezetõ-helyettes
13 munkanap
c) fõigazgató, szakfõigazgató, fõosztályvezetõ
14 munkanap
d) elnök, elnökhelyettes
15 munkanap

Összeférhetetlenség
34. §

A Hszt. 65. § (3) bekezdés b) pontjának elsõ fordulatától eltérõen a NAV személyi állományában álló pénzügyõr csak
a NAV elnöke engedélyével létesíthet gazdasági társaságban – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem
minõsülõ – személyes közremûködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelõ bizottsági tagsági vagy a gazdasági
társaságban vezetõ tisztségviselõi viszonyt.
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III. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJÁNAK INTÉZKEDÉSI
ÉS SZOLGÁLATI FELLÉPÉSI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,
VALAMINT AZ ÁLTALA ALKALMAZHATÓ KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK
Általános rendelkezések
35. §

A NAV-nak a határátkelõhelyeken végzett feladatait ellátó, a bûnüldözési, bûnmegelõzési, felderítési és nyomozási,
a szabálysértési, a vám- és jövedéki ellenõrzési, mélységi ellenõrzési, az õrzésvédelmi, a hatósági, a végrehajtási eljárási
feladatai ellátását végzõ, valamint mindezen tevékenységek irányítását, felügyeletét és ellenõrzését ellátó
pénzügyõrök rendvédelmi tevékenységet folytatnak, egyenruha és szolgálati fegyver viselésére jogosultak.

36. §

(1) A pénzügyõr a 35. §-ban meghatározott feladatának teljesítése során jogosult:
a) a szolgálati feladatok végrehajtása érdekében személyeket a Magyar Köztársaság államterületén belül igazoltatni,
b) ellenõrizni a szállítás alatt levõ áruk, jövedéki termékek biztosítására alkalmazott zárakat és jeleket, valamint
a közösségi és a harmadik országból érkezõ áruk vámkezelésének megtörténtét; megvizsgálhatja és
igazoltathatja a szállítás alatt lévõ jövedéki termékek, adótárgyak, áruk származását, e célból közutakon
személyeket, jármûveket – a közúti közlekedés rendjérõl szóló jogszabályban meghatározott jelzések
alkalmazásával – megállíthat, a vasúti és autóbusz-pályaudvarokon, hajóállomásokon, repülõtereken tartózkodó,
illetve vasúton, hajón, személyszállító közforgalmú gépjármûvön szállított utasok csomagjait a szállítóeszközön
tartózkodás ideje alatt, menet közben vagy az állomásokon megvizsgálhatja,
c) a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok
megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok
biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; e célból a vám és nem közösségi adók tekintetében
a jogszabálysértés elkövetésével gyanúsított személyt és tanúkat meghallgathatja, a bizonyítékul szolgáló vagy
elkobzás alá esõ dolgokat visszatarthatja, illetve lefoglalhatja; ez a jogosultság és kötelezettség a szolgálaton kívül
levõ pénzügyõrre is vonatkozik, ha az esetnél szolgálatban levõ pénzügyõr nincs jelen, vagy ha a szolgálatban
levõ pénzügyõrt az intézkedésben segíteni kell,
d) a vámterületre jogosulatlanul bevitt, vagy a vámfelügyelet alól elvont áru, illetve adózatlan jövedéki termék,
engedély nélkül tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felderítése érdekében – a NAV illetékes
vámszerve vezetõjének, illetve eljáró kirendeltsége operatív vezetését ellátó vezetõje hatósági döntése
alapján – belépni és ellenõrzést folytatni olyan helyiségben, ahol azonosított és ellenõrzött forrásból származó
adatok alapján valószínûsíthetõen a vámjogszabályok megsértésével árut, illetve a jövedéki törvény elõírásait
megszegve ásványolajat vagy jövedéki terméket tartanak, tárolnak, illetve állítanak elõ, vagy fémkereskedelmi
engedélyköteles anyagot engedély nélkül tárolnak. A helyiségbe való belépést és az ott folytatott ellenõrzést két
hatósági tanú jelenlétében, az ellenõrzött személy kíméletével, lehetõleg nappal kell végrehajtani.
Az intézkedésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az intézkedés során megállapított tényeket,
illetve a hatósági tanúk azonosításához szükséges adatokat,
e) a NAV hatáskörébe tartozó bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért, illetve annak elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személyt, valamint azt a személyt, akinek õrizetbe vételét rendelték el, további
intézkedés megtétele, illetve eljárási cselekmény foganatosítása céljából az illetékes hatósághoz elõállítani.
Az elõállítás csak a céljának eléréséhez szükséges ideig tarthat, de a nyolc órát nem haladhatja meg. Ezt
az idõtartamot a NAV elõállítást foganatosító vámszervének vezetõje, illetve az elõállítást foganatosító
kirendeltség operatív vezetését ellátó vezetõ egy alkalommal, négy órával meghosszabbíthatja. Az elõállítottat
szóban vagy írásban az elõállítás okáról tájékoztatni kell, és az elõállítás idõtartamáról részére igazolást kell
kiállítani,
f) a vám- és jövedéki ellenõrzés végrehajtása során – a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek
feladatát meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén – elrendelni az ellenõrzés
tárgyát képezõ áru hivatalos helyre történõ azonnali beszállítását, amennyiben az ellenõrzés biztonságos
lefolytatásához az ellenõrzés helyszínén a feltételek nem adottak, illetve az ellenõrzés végrehajtása mások
személyi és/vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti. Az áru birtokosa köteles az elrendelésnek eleget tenni, és
amennyiben vele szemben az eljárás során jogsértés elkövetésének gyanúja nem merül fel, kérheti igazolt
költségeinek megtérítését.
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(2) Amennyiben gyanú merül fel arra, hogy az ellenõrzés alá vont személy testében, testüregében kábítószert vagy
kábítószernek minõsülõ anyagot szállít, a pénzügyõr jogosult az ilyen személy beleegyezésével vizeletvétel és orvosi
vizsgálat elrendelésére. A beleegyezés megtagadása esetén a NAV illetékes vámszervének vezetõje, illetve eljáró
kirendeltsége operatív vezetését ellátó vezetõje felhatalmazó kérelmet terjeszt elõ az illetékes ügyészséghez. Ilyen
esetben a vizeletvétel és az orvosi vizsgálat csak az ügyész felhatalmazásával rendelhetõ el. A feltartóztatás és az orvosi
vizsgálat idõtartama a nyolc órát nem haladhatja meg.
(3) A jogszerûen fellépõ pénzügyõr intézkedéseinek az ellenõrzött személy köteles alávetni magát.
37. §

A NAV a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ
együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény, valamint a vonatkozó nemzetközi szerzõdések és az Európai
Unió jogi aktusai alapján együttmûködik a külföldi és a nemzetközi rendvédelmi szervekkel.

Közös szabályok a kényszerítõ eszközökre
38. §

(1) A pénzügyõr e törvényben meghatározott jogszerû intézkedése elleni tettleges ellenszegülés megtörésére
törvényben meghatározott intézkedést tehet, és kényszerítõ eszközt alkalmazhat.
(2) A pénzügyõrt intézkedése során az egyenruhája és az azonosító jelvénye vagy a szolgálati igazolványa igazolja. Ha
a pénzügyõr nem visel egyenruhát, az intézkedés megkezdése elõtt köteles pénzügyõri mivoltát szóban közölni,
és – ha az intézkedés eredményét nem veszélyezteti – magát a szolgálati igazolvánnyal igazolni.
(3) A kényszerítõ eszközök közül azt kell alkalmazni, amely az eredmény biztosítása mellett az érintett személyre
a legkisebb személyi korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.
(4) A kényszerítõ eszköz alkalmazásánál úgy kell eljárni, hogy a testi sérülés, az emberi élet kioltása elkerülhetõ legyen.
Az intézkedés következtében megsérült személy részére – amint az lehetséges – segítséget kell nyújtani. A pénzügyõr
gondoskodik arról, hogy a sérültet orvos elláthassa, és kórházi elhelyezése esetén a hozzátartozó errõl értesüljön.
(5) A kényszerítõ eszköz alkalmazása elõtt az ellenszegülõt – ha a körülmények ezt lehetõvé teszik – fel kell szólítani
az ellenszegülés megszüntetésére, és figyelmeztetni kell arra, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazására kerül sor.

39. §

(1) Testi kényszer kivételével kényszerítõ eszköz nem alkalmazható – a jogos védelem esetét kivéve – a láthatóan terhes
nõvel és a gyermekkorúval szemben.
(2) A kényszerítõ eszköz alkalmazásáról a pénzügyõr a szolgálati elöljárójának jelentést tesz.
(3) A pénzügyõr kényszerítõ eszközt saját elhatározásából vagy utasításra használhat.
(4) A 40. §–50. §-okban meghatározott kényszerítõ eszközök alkalmazása miatt panasznak, mint jogorvoslatnak van helye.
A panasz elõterjesztésére az jogosult, akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét sértette.
(5) A panaszt az intézkedést követõ 8 napon belül az intézkedést foganatosító vámszervnél (kirendeltségnél), illetve
nyomozó szervnél lehet elõterjeszteni. A panaszt a beérkezéstõl számított 15 napon belül az intézkedést foganatosító
vámszerv vezetõje (az intézkedést foganatosító kirendeltség operatív vezetését ellátó vezetõje), illetve nyomozó szerv
vezetõje indokolással ellátott határozattal bírálja el, amely ellen a közléstõl számított 8 napon belül a határozatot hozó
vámszervnél (kirendeltségnél), illetve nyomozó szervnél benyújtandó, de az elbírálásra jogosult felettes szervhez
címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidõ leteltétõl számított nyolc
napon belül kell felterjeszteni, kivéve, ha a panaszt elbíráló határozatot hozó vámszerv (kirendeltség), illetve nyomozó
szerv a határozatát visszavonja, vagy a fellebbezésnek megfelelõen módosítja, kijavítja vagy kiegészíti.
(6) A felettes szerv a fellebbezés beérkezésétõl számított 15 napon belül, indokolással ellátott határozatában az elsõfokú
határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha az érdemi határozat hozatalához nincs elég adat,
vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a felettes szerv maga intézkedik a tényállás kiegészítése iránt, vagy
a határozat megsemmisítése mellett az elsõfokú határozatot hozó vámszervet (kirendeltséget), illetve nyomozó
szervet új eljárásra utasíthatja. A felettes szerv határozatát írásban, a panaszt elbíráló határozatot hozó vámszerv
(kirendeltség), illetve nyomozó szerv útján kell közölni a fellebbezõvel. A felettes szerv határozata közigazgatási
határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatát – a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó
szabályok szerint – kérheti az, aki a (4) bekezdés szerint panasz elõterjesztésére jogosult.
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Testi kényszer
40. §

(1) A pénzügyõr – intézkedése során – az ellenszegülés megtörésére testi erõvel cselekvésre vagy a cselekvés
abbahagyására kényszerítést (testi kényszert) alkalmazhat.
(2) A testi kényszer alkalmazása során a pénzügyõr felhasználhatja az önvédelmi fogásokat is.

Vegyi eszközök, elektromos sokkoló eszköz, illetve más eszköz alkalmazása
41. §

(1) A pénzügyõr a szolgálatban kényszerítõ eszközként rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, ezek
hiányában más e célra alkalmas eszközt alkalmazhat:
a) a saját testi épségét, illetve az õrzésére bízott vagyon biztonságát közvetlenül veszélyeztetõ támadás elhárítására,
b) a jogszerû intézkedésével szembeni ellenszegülés megtörésére.
(2) A pénzügyõr által alkalmazható vegyi, elektromos sokkoló eszköz rendszeresítésérõl a kijelölt miniszter a rendészetért
felelõs miniszterrel egyetértésben rendelkezik.

Szolgálati kutya alkalmazása
42. §

(1) A pénzügyõr szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pórázon vagy anélkül – kényszerítõ eszközként alkalmazhat, ha
a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.
(2) A pénzügyõr szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon vezetve alkalmazhat az intézkedése elleni tettleges ellenállás
leküzdéséhez.
(3) A pénzügyõr szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat a személye ellen intézett támadás vagy az életét,
testi épségét közvetlenül fenyegetõ magatartás elhárítására.

Útzár telepítése
43. §

A pénzügyõr a NAV hatáskörébe tartozó bûncselekmény felderítése, megakadályozása céljából, illetve
az elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, valamint a bûncselekmény elkövetõjének elfogására útzár
telepítését kérheti az illetékes rendõrhatóságtól.

Bilincs alkalmazása
44. §

(1) A pénzügyõr bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy:
a) támadásának megakadályozására,
b) tettleges ellenszegülésének megtörésére,
c) szökésének megakadályozására,
d) önkárosításának megakadályozására.
(2) A bilincs használata alkalmával kerülni kell a testi sérülés és egészségromlás okozását. A bilincs használatáról készült
jelentésben utalni kell arra, hogy a bilincs alkalmazására milyen okból került sor, és a bilincselés következtében
történt-e sérülés. Ha a megbilincseltet más hatóságnak átadják, a jelentés egy példányát e hatóságnak meg kell
küldeni.

Lõfegyverhasználat
45. §

(1) A pénzügyõrt a lõfegyver-használati jog az e törvényben meghatározottak szerint illeti meg.
(2) Ha e törvény szerint a lõfegyverhasználat feltétele fennáll, a pénzügyõr lõfegyverként elsõsorban a rendszeresített
szolgálati fegyvert, ennek hiányában más tárgyat is fegyverként használhat.
(3) A pénzügyõr szolgálati fegyverének rendszeresítésére a kijelölt miniszter a rendészetért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendelkezik.
(4) Lõfegyverhasználatnak csak a szándékosan, személyre leadott lövés minõsül. Nem lõfegyverhasználat a véletlenül
bekövetkezett, állatra, tárgyra leadott vagy a figyelmeztetõ lövés.
(5) A pénzügyõr a lõfegyverét saját elhatározásából vagy utasításra használja.
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(6) Tilos a szolgálati fegyvert elõvenni, bárkire ráfogni, tüzelési készenlétbe helyezni, vagy valakivel szemben
a fegyverhasználatot kilátásba helyezni, ha a lõfegyverhasználatnak az e törvényben meghatározott feltételei nem
valósultak meg.
(7) A jogosulatlan lõfegyverhasználat büntetõjogi és fegyelmi eljárást von maga után.
46. §

A pénzügyõr – szolgálatának jogszerû teljesítése közben – lõfegyverhasználatra jogosult:
a) az élet elleni közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítására,
b) a testi épséget súlyosan veszélyeztetõ közvetlen támadás elhárítására, valamint
c) a Be. által a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bûncselekmény lõfegyverrel, robbanóanyaggal vagy az élet
kioltására alkalmas más eszközzel való elkövetésének megakadályozására.

47. §

Nincs helye lõfegyverhasználatnak, ha
a) az olyan személy életét, testi épségét veszélyezteti, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei nem állnak fenn,
b) a lõfegyverhasználat célja tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhetõ.

48. §

(1) A lõfegyverhasználatot a következõ sorrendben meg kell elõznie:
a) felhívásnak, hogy a személy a támadással hagyjon fel,
b) más kényszerítõ eszköz alkalmazásának,
c) figyelmeztetésnek, hogy lõfegyverhasználat következik,
d) figyelmeztetõ lövésnek.
(2) A lõfegyverhasználatot megelõzõ figyelmeztetést érthetõen, határozottan, „a törvény nevében fegyvert használok”
szavakkal kell megtenni.
(3) A figyelmeztetõ lövést olyan irányban kell leadni, hogy az senkit se veszélyeztessen és lehetõleg kárt se okozzon.

49. §

(1) A lõfegyverhasználatot megelõzõ intézkedések részben vagy teljesen mellõzhetõk, ha az eset összes körülményeire
tekintettel a megelõzõ intézkedésekre már nincs idõ, és a késedelem a saját vagy más személy életét, testi épségét
közvetlenül veszélyezteti.
(2) Ha a lõfegyverhasználatot megelõzõ intézkedések valamelyikével a támadást elhárították, lõfegyverhasználatra nem
kerülhet sor.

50. §

(1) A lõfegyverhasználatról a pénzügyõr haladéktalanul jelentést tesz közvetlen elöljárójának, illetve haladéktalanul
értesíti a közvetlen vezetõjét, és annak megérkezéséig a helyszínt biztosítja.
(2) A lõfegyverhasználat jogszerûségét és szakszerûségét az érintett szerv vezetõje vizsgálja.

IV. FEJEZET
TITKOS INFORMÁCIÓGYÛJTÉS
Általános rendelkezések
51. §

(1) A NAV bûnügyi fõigazgatósága és a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szervei (a továbbiakban: felhatalmazott
szervek) a Be. által a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bûncselekmény elkövetésének megelõzésére,
felderítésére, megszakítására, az elkövetõ kilétének megállapítására, elfogására, tartózkodási helyének
megállapítására, bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetõeljárásban résztvevõk és az eljárást folytató hatóság
tagjainak, az igazságszolgáltatással együttmûködõ személyek védelme érdekében – e törvény keretei között –
titokban információt gyûjthetnek.
(2) Az (1) bekezdés alapján tett intézkedések, az abban érintett természetes és jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek adatai nem hozhatók nyilvánosságra.
(3) A felhatalmazott szervek, valamint a beszerzett adat és az információgyûjtés ténye tekintetében az ügyész és a bíró
a titkos információgyûjtés során – külön engedély nélkül – megismerhetik a minõsített adat tartalmát.
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E fejezet alkalmazásában:
1. álvásárlás: a fedett nyomozó színlelt vételi szándékán alapuló, a bûncselekmény elkövetõjének elfogása, továbbá
a bûncselekmény tárgyi bizonyítékának biztosítása érdekében e dolog vételére irányuló leplezett megállapodás, és
annak teljesítése;
2. bizalmi vásárlás: a fedett nyomozónak jogellenes kereskedelmi ügyletként megjelenõ olyan leplezett tevékenysége,
amelynek során a bûncselekmény tárgyi bizonyítási eszközét képezõ dolgot vásárol az eladó bizalmának erõsítése,
a késõbbi álvásárlás elõsegítése érdekében;
3. ellenõrzött szállítás: a felhatalmazott szervek olyan leplezett tevékenysége, amelynek során – a nemzetközi
együttmûködés keretében, folyamatos és fokozott ellenõrzés mellett – lehetõvé teszik a megfigyelés alatt álló
elkövetõ számára az általa birtokolt, a bûncselekménye tárgyi bizonyítási eszközét képezõ dolognak az ország
területére történõ behozatalát, más ország területére irányuló kivitelét, az ország területén történõ átszállítását annak
érdekében, hogy a bûncselekmény elkövetõi a lehetõ legszélesebb körben felderíthetõk legyenek, a nemzetközi
bûncselekmény tényállása megállapíthatóvá váljék;
4. fedett nyomozó: a titkos információgyûjtés keretében eljáró – kilétét leplezõ – pénzügyi nyomozó;
5. mintavásárlás: az informátor, a bizalmi személy, a felhatalmazott szervekkel titkosan együttmûködõ más személy vagy
a fedett nyomozó által végrehajtott olyan leplezett ügylet, amelynek célja, hogy a bûncselekmény felderítése
érdekében a bûncselekménnyel összefüggésbe hozható anyagok, tárgyak, eszközök vagy ezek mintái, alkatrészei
további vizsgálat céljából a felhatalmazott szervek birtokába kerüljenek, illetve a bûncselekmény történeti tényállása
megismerhetõ legyen;
6. súlyos bûncselekmény: az a bûntett, amelyet a törvény ötévi, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyeget.

Bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés
53. §

(1) A felhatalmazott szervek a bûnmegelõzési, bûnüldözési, felderítési és nyomozási (a továbbiakban: bûnüldözési)
feladataik teljesítése érdekében
a) informátort, bizalmi személyt vagy a NAV-val titkosan együttmûködõ más személyt vehetnek igénybe,
b) az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a kilétét leplezõ fedett nyomozó igénybevételével információt
gyûjthetnek, adatot ellenõrizhetnek,
c) saját személyi állományuk, valamint a velük együttmûködõ személy és a pénzügyi nyomozói jelleg leplezésére,
védelmére fedõokiratot állíthatnak ki, használhatnak fel, fedõintézményt hozhatnak létre, és tarthatnak fenn,
d) a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévõ személyt, valamint a bûncselekménnyel
kapcsolatba hozható helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt
megfigyelhetnek, arról információt gyûjthetnek, az észlelteket hang, kép, egyéb jel vagy nyom rögzítésére
szolgáló technikai eszközzel (a továbbiakban: technikai eszköz) rögzíthetik,
e) a bûncselekmény elkövetõjének leleplezésére vagy a bizonyítás érdekében, indokolt esetben – sérülést vagy
egészségkárosodást nem okozó – csapdát alkalmazhatnak,
f) mintavásárlás végzése érdekében informátort, bizalmi személyt, a felhatalmazott szervekkel titkosan
együttmûködõ más személyt vagy fedett nyomozót, továbbá – az ügyész engedélyével – álvásárlás, bizalmi
vásárlás, bûnszervezetbe való beépülés, illetve – a 37. § rendelkezéseinek figyelembevételével – ellenõrzött
szállítás folytatása érdekében fedett nyomozót alkalmazhatnak,
g) ha a bûncselekmény megelõzésére, felderítésére, az elkövetõ elfogására, kilétének megállapítására nincs más
lehetõség, a sértettet szerepkörében – életének, testi épségének megóvása érdekében – pénzügyi nyomozó – ide
nem értve a nem hivatásos pénzügyi nyomozót – igénybevételével helyettesíthetik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a NAV a természetes személyekkel, a jogi személyekkel vagy a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekkel titkos együttmûködési megállapodást köthet. Ennek keretében a NAV
kezdeményezheti a bûnüldözés szempontjából különleges fontosságú ilyen szervezetek munkatársával hivatásos
szolgálati, kormánytisztviselõi, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkajogviszony létesítését.
(3) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a NAV – külön megállapodás alapján meghatározott
idõtartamra – a (2) bekezdés szerinti jogviszony létesítését kezdeményezheti a (2) bekezdés hatálya alá tartozó
szervezeteknél.
(4) A NAV nem kezdeményezheti a (2) bekezdés szerinti jogviszony létesítését bíróságnál, ügyészségnél,
az Alkotmánybíróságnál, az Állami Számvevõszéknél, az Országgyûlési Biztos Hivatalánál, a Köztársasági Elnök
Hivatalánál és az Országgyûlés Hivatalánál.
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(5) A foglalkoztatás pénzügyi nyomozói jellegével kapcsolatos speciális szabályokat – a hatályos jogszabályok keretei
között – a NAV és az érintett szervezet külön megállapodása tartalmazza.
(6) Rendvédelmi szerv és nemzetbiztonsági szolgálat fedõintézményként, okmánya fedõokmányként csak az illetékes
miniszter és az érintett szervezet országos vezetõjének tájékoztatásával alkalmazható.
(7) A felhatalmazott szervek az informátor, a bizalmi személy, a NAV-val titkosan együttmûködõ más személy, a fedett
nyomozó, valamint a fedõokirat és a fedõintézmény védelme érdekében a közigazgatási nyilvántartásokban, így
különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a személyi igazolvány nyilvántartásban, az anyakönyvi
nyilvántartásban, az úti okmány nyilvántartásban, a gépjármûvezetõi engedély és gépjármû nyilvántartásban,
az ingatlan-nyilvántartásban, a cégnyilvántartásban fedõadatokat helyezhetnek el. A fedõadatokat törölni kell, ha
az elhelyezés alapjául szolgáló bûnüldözési érdek megszûnt.
(8) Az informátor, a bizalmi személy, a NAV-val titkosan együttmûködõ más személy által a titkos információgyûjtés
keretében másnak okozott kár megtérítésére az 57. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen
alkalmazni.

Leplezett figyelés elrendelése
54. §

A felhatalmazott szervek a 13. § (7) bekezdésében meghatározott célból leplezett figyelést rendelhetnek el arra
a személyre vonatkozóan, akirõl megalapozottan feltehetõ, hogy az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi
együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete által meghatározott súlyos bûncselekményt fog
elkövetni (készít elõ) vagy követ el a Magyar Köztársaság vagy más, a Schengeni Információs Rendszert alkalmazó
állam területén, abban az esetben is, ha a magyar törvény szerint az elõkészület nem büntetendõ. Leplezett figyelés
rendelhetõ el az ilyen személlyel vagy bûncselekménnyel kapcsolatba hozható jármû vonatkozásában is.

A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett leplezett figyelésre irányuló jelzés
végrehajtása
55. §

(1) Ha a pénzügyi nyomozó – ide nem értve a nem hivatásos pénzügyi nyomozót – az intézkedés során megállapítja, hogy
az intézkedéssel érintett személy vagy jármû azonos a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett leplezett
figyelésre irányuló jelzés szerinti személlyel vagy jármûvel, a leplezett figyelésre irányuló jelzés végrehajtása során
a 36. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket foganatosíthatja.
(2) A pénzügyi nyomozó – a leplezett figyelésre történõ utalás és a leplezett figyelés céljának veszélyeztetése
nélkül – kizárólag annak az intézkedésnek a tényét és célját közölheti, amelynek során a leplezett figyelésre irányuló
jelzés végrehajtására sor kerül.
(3) A pénzügyi nyomozó a leplezett figyelésre irányuló jelzés végrehajtásakor az intézkedése során rögzítendõ adatokon
túl – ha ez a leplezett figyelésre irányuló jelzés végrehajtásának célját nem veszélyezteti – az alábbi adatokat rögzítheti,
és továbbíthatja a külön jogszabályban meghatározott szerven keresztül az adott leplezett figyelésre irányuló jelzést
kibocsátó hatóságnak:
a) az intézkedéssel érintett személy vagy jármû megtalálásának ténye, körülményei,
b) az intézkedés helye, ideje, indoka,
c) az utazás útvonala és az úti cél,
d) az intézkedéssel érintett személyt kísérõ, illetve az intézkedéssel érintett jármûben utazó személyek természetes
személyazonosító adatai,
e) a használt jármû azonosításához szükséges adatok,
f) a szállított tárgyakra vonatkozó adatok.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok megszerzése érdekében kényszerítõ eszköz nem alkalmazható.

Az együttmûködõk díjazása
56. §

A felhatalmazott szervek a velük együttmûködõk tevékenységéért indokolt mértékû anyagi ellenszolgáltatást
nyújthatnak.
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A feljelentés elutasításának, vagy a nyomozás megszüntetésének
kilátásba helyezése
57. §

(1) A felhatalmazott szervek az ügyész hozzájárulásával a Be. 175. §-ának (1) bekezdése alapján a feljelentés
elutasításának, vagy a Be. 192. §-ának (1) bekezdése alapján a nyomozás megszüntetésének kilátásba helyezésével
információszolgáltatásban állapodhatnak meg a bûncselekmény elkövetõjével, ha a megállapodással elérhetõ
bûnüldözési célhoz fûzõdõ érdek jelentõsebb, mint az állam büntetõjogi igényének érvényesítéséhez fûzõdõ érdek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás létrejötte esetén a Be. 175. §-ának (3)–(4) bekezdése alapján a NAV az elkövetõ
által a sértettnek okozott kárt megtéríti, az ehhez szükséges fedõokiratot elkészítheti, illetve titoktartási megállapodás
megkötését kezdeményezheti.
(3) Nem köthetõ a Be. 175. §-ának (6), valamint a 192. §-ának (3) bekezdése alapján megállapodás azzal a személlyel, aki
olyan bûncselekményt követett el, amellyel más életét szándékosan kioltotta.

A feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése
a fedett nyomozóval szemben
58. §

(1) Bûncselekmény megalapozott gyanúja esetén az ügyész a Be. 175. §-ának (2) bekezdése alapján a feljelentést
határozattal elutasítja, vagy a Be. 192. §-ának (2) bekezdése alapján a nyomozást megszünteti, ha az 53. §
(1) bekezdésének f) pontja szerint a fedett nyomozó által a szolgálati feladata teljesítése közben elkövetett
bûncselekmény bûnüldözési érdeket szolgál, és az jelentõsen meghaladja az állam büntetõjogi igényének
érvényesítéséhez fûzõdõ érdeket.
(2) A Be. 175. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján a fedett nyomozó által a sértettnek okozott kár megtérítésére, az ehhez
szükséges fedõokirat elkészítésére, illetve a titoktartási megállapodás megkötésének kezdeményezésére az 57. §
(2) bekezdésében írt rendelkezést kell alkalmazni.
(3) A Be. 175. §-ának (6), valamint a 192. §-ának (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha
a fedett nyomozó olyan bûncselekményt követett el, amellyel más életét szándékosan kioltotta.

Adatkérés
59. §

(1) A felhatalmazott szervek vezetõi az ügyész jóváhagyásával a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel
büntetendõ, szándékos bûncselekmény felderítése érdekében az üggyel összefüggõ adatok szolgáltatását
igényelhetik az önkormányzati adóhatóságtól, a szolgáltatást nyújtó postai, elektronikus hírközlési szolgáltatótól,
az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelõ szervtõl, továbbá a banktitoknak, fizetési titoknak,
értékpapírtitoknak, pénztártitoknak és egyéb üzleti titoknak minõsülõ adatot kezelõ szervtõl. A felhatalmazott szervek
az adatszolgáltatás teljesítésére határidõt jelölhetnek meg. Az adatszolgáltatás ingyenes és nem tagadható meg.
Az így kapott információ csak a megkeresésben megjelölt célra használható fel.
(2) A felhatalmazott szervek vezetõi az (1) bekezdés szerinti bûncselekmény felderítése érdekében az ügyész
jóváhagyásával vehetnek át adatot a NAV adóztatási szerveitõl, illetve vámszerveitõl.
(3) A „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, elõzetes ügyészi jóváhagyást nélkülözõ megkeresést haladéktalanul
teljesíteni kell. „Halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott megkeresés abban az esetben bocsátható ki, ha
a késedelem veszéllyel jár és az ügy szervezett bûnözéssel függ össze. Az ügyész jóváhagyása iránt a megkereséssel
egyidejûleg intézkedni kell. Ha az ügyész a jóváhagyását megtagadja, a felhatalmazott szervek az így beszerzett
adatokat haladéktalanul megsemmisítik.

A titkos információgyûjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok
60. §

(1) A NAV bûnügyi fõigazgatósága a költségvetésében az alaptevékenységgel összefüggõ speciális mûködési
kiadásainak fedezésére elkülönített elõirányzatot szerepeltethet. A speciális mûködési kiadásokat
összevontan – az általános számviteli szabályoktól eltérõen – egy összegben kell szerepeltetni.
(2) Speciális mûködési kiadásnak minõsülnek a NAV titkos információgyûjtõ tevékenységéhez, a titkos információgyûjtés
eszközeinek és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötõdõ személyi és tárgyi vonatkozású kiadások.
(3) A felhatalmazott szervek fedõintézményben szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú tagjának a szolgálati
jogviszonya alapján, illetve a nem hivatásos pénzügyi nyomozónak a kormánytisztviselõi jogviszonya alapján kifizetett
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jövedelmébõl az adott évi adótábla legmagasabb adókulcsa alkalmazásával kell az adót levonni és befizetni
az adóhatóságnak. Az érintettnek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania, azt nem kell
bevallania, a kifizetõnek pedig nem kell errõl személyre szólóan adatot szolgáltatnia, illetve az érintett részére
igazolást kiadnia.
(4) A NAV nyomozó hatósága által az 56. §-ban meghatározott együttmûködõ magánszemély részére nyújtott díjazás
esetén a személyi jövedelemadó-levonási és befizetési kötelezettséget a NAV bûnügyi fõigazgatósága teljesíti.
A kifizetett összegbõl 20%-os forrásadót kell levonni és befizetni az adóhatóságnak. E jövedelemnek az összevont
adóalapba történõ beszámítására, a jövedelem bevallására, a kifizetõ adatszolgáltatására, az igazolás kiadására
a (3) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni.
61. §

(1) A NAV feladatai teljesítése érdekében – a fedésül szolgáló intézmény típusára vonatkozó jogszabályok elõírásai
szerint – fedõintézményt hozhat létre, és tarthat fenn. Fedõintézményként költségvetési szerv nem hozható létre.
(2) A fedõintézmény létrehozása és – szükség esetén – fenntartása a NAV bûnügyi fõigazgatósága költségvetésébõl
történik. Az ehhez szükséges kiadások speciális mûködési kiadásnak minõsülnek. A szükséges pénzügyi eszközök
forrását a titkosság megtartása mellett kell biztosítani.
(3) Ha a fedõintézmény megszûnik, vagyona a NAV bûnügyi fõigazgatóságát illeti.
(4) Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései a fedõintézményre nem vonatkoznak.
(5) A felhatalmazott szervek a 60. § (2) bekezdésében meghatározott körben külön korlátozás nélkül valutát kezelhetnek.

62. §

(1) A speciális mûködési kiadás felhasználásának külsõ szerv által történõ ellenõrzése kizárólag törvényességi
szempontból történhet. E körben célszerûségi és eredményességi szempont szerinti ellenõrzés nem végezhetõ.
(2) A NAV, illetve a NAV nyomozó hatósága gazdálkodásának külsõ szerv által történõ ellenõrzése során az ellenõrzést
végzõ szerv birtokába nem kerülhet olyan adat, amely a titkos információgyûjtés során keletkezett információra,
annak forrására, illetve az alkalmazott titkos információgyûjtõ módszer konkrét jellegére utal.
(3) A bûnügyi fõigazgatóság a biztonsági követelmények érvényesítése érdekében a társadalombiztosítási,
egészségügyi, adó-elszámolási, költségvetési, pénzügyi, statisztikai adatszolgáltatással, a maradandó értékû irat
védelme érdekében végzett levéltári ellenõrzéssel, valamint a speciális mûködési költségek körébe tartozó
valuta-felhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat – a törvényi elõírások keretei között – az illetékes szervezetekkel
külön megállapodásban rögzíti.

Bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés
63. §

(1) A felhatalmazott szervek bírói engedéllyel az 51. § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési célból a súlyos
bûncselekmények esetében
a) lakást és telephelyet titokban átkutathatnak (titkos kutatás), az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik,
b) lakásban és telephelyen történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és rögzíthetik,
c) levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, azok tartalmát megismerhetik, azt technikai eszközzel
rögzíthetik,
d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítõ hírközlési szolgáltatás útján továbbított közlés tartalmát
megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik,
e) az interneten vagy más számítástechnikai úton történõ levelezés (e-mail) során keletkezett adatokat és
információkat megismerhetik és felhasználhatják.
(2) Az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott eszközök alkalmazása során gyûjtött, a titkos információgyûjtés
alapjául szolgáló eljárásban nyilvánvalóan nem érintett személyekre vonatkozó adatokat haladéktalanul meg kell
semmisíteni, azok a továbbiakban nem kezelhetõk és nem használhatók fel.
(3) A felhatalmazott szervek az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket
(a továbbiakban: különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatják a bûncselekmény gyanúja miatt
körözött személy felkutatására, továbbá
a) az (1) bekezdésben nem említett, üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény,
b) az (1) bekezdésben vagy az a) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, illetve – ha az elõkészületet
a törvény büntetni rendeli – elõkészülete
esetén.
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(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak teljesítéséhez a hírközlési szolgáltató, illetve a postai szervezet köteles
a feladatkörébe tartozó esetben a segítséget megadni.
(5) A NAV felhatalmazott szervei a bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtõ eszközök alkalmazását
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól rendelik meg.
64. §

(1) A különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ felhatalmazott szervek
vezetõi terjesztik elõ.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a különleges eszköz alkalmazásának helyét, az alkalmazással érintett nevét, illetve az azonosításra
alkalmas – rendelkezésre álló – adatot,
b) az alkalmazni kívánt különleges eszköz megnevezését,
c) az alkalmazás tervezett kezdetét és végét napban és órában meghatározva,
d) az alkalmazás törvényi feltételeinek meglétére vonatkozó indokolást.
(3) A különleges eszköz alkalmazását a felhatalmazott szerv székhelye szerint illetékes helyi bíróságnak a megyei
(fõvárosi) bíróság elnöke által kijelölt bírája (a továbbiakban: bíró) engedélyezi.
(4) A bíró a különleges eszköz engedélyezése iránti kérelem benyújtásától számított 72 órán belül indokolt végzéssel
határoz, a kérelemnek helyt ad, vagy azt a törvényi feltételek hiánya miatt elutasítja.
(5) A bíró a különleges eszköz alkalmazását, illetve az eszköz igénybevételét esetenként legfeljebb 90 napra
engedélyezheti, illetve – a (2) bekezdés szerinti kérelemre – 90 nappal ismételten meghosszabbíthatja.

65. §

(1) Ha a különleges eszköz alkalmazásának engedélyezése olyan késedelemmel járna, amely az adott ügyben
nyilvánvalóan sértené a bûnüldözés eredményességéhez fûzõdõ érdeket, a felhatalmazott szervek vezetõi legfeljebb
a bírói döntésig engedélyezhetik a különleges eszköz alkalmazását (sürgõsségi elrendelés).
(2) A sürgõsségi elrendelés esetén az engedélyezés iránti kérelmet egyidejûleg be kell nyújtani. A kérelem elutasítása
esetén sürgõsségi elrendelésnek ugyanabból a célból, változatlan indok vagy tényállás alapján ismételten nincs helye.
(3) A felhatalmazott szerv vezetõje haladéktalanul elrendeli a különleges eszköz alkalmazásának megszüntetését, ha:
a) az engedélyben meghatározott célját elérte,
b) az engedélyben megállapított határidõ lejárt,
c) nyilvánvaló, hogy további alkalmazásától nem várható eredmény,
d) a sürgõsséggel elrendelt alkalmazást a bíró nem engedélyezte.
(4) A (3) bekezdés d) pontja esetében a különleges eszköz alkalmazásával rögzített információt haladéktalanul meg kell
semmisíteni.
(5) A különleges eszközzel végzett megfigyelés befejezését követõ 8 napon belül meg kell semmisíteni a megfigyelés
célja szempontjából érdektelen rögzített információt vagy az ügyben nem érintett személy adatait.
(6) A külön engedélyhez kötött titkos információgyûjtés során szerzett és rögzített adatokat az engedélyezõ bíró
bármikor megismerheti.

V. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉSRE, NYILVÁNTARTÁSRA, ADATSZOLGÁLTATÁSRA,
ADATÁTADÁSRA ÉS ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK
Az adatkezelés általános szabályai
66. §

(1) A NAV 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatainak, valamint a bûnmegelõzési, bûnüldözési felderítési és
nyomozási (a továbbiakban: bûnüldözési) feladatainak, az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok alapján
hatáskörébe tartozó feladatainak, a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti
tevékenységgel összefüggõ feladatainak, szabálysértési, valamint rendészeti és az egyéb államigazgatási feladatainak
ellátásához a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítottak, a büntetõeljárás alá vontak, a sértettek és egyéb
közremûködõk, az adóigazgatási és vámigazgatási eljárás, az egyéb közigazgatási, rendészeti, szabálysértési
eljárásban az adózók, ügyfelek, egyéb érintettek, eljárás alá vontak, egyéb közremûködõk személyes adatait kezeli,
továbbá más adatokat kezel.

25246

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

(2) Az egyes feladatokhoz kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni, és – ha törvény eltérõen nem
rendelkezik – kizárólag a kezelésük alapjául szolgáló célra lehet felhasználni.
67. §

(1) Az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok alapján a NAV hatáskörébe tartozó adókötelezettséggel,
vámkötelezettséggel, adóigazgatási, vámigazgatási és a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény hatálya alá tartozó
hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggõ igazgatási eljárással kapcsolatos, a NAV adóztatási szerve által kezelt
adatokat a NAV vámszerve, illetve a NAV vámszerve által kezelt adatokat a NAV adóztatási szerve a feladatkörében
eljárva megismerheti, felhasználhatja, ideértve a megismert adatnak az ellenõrzésre történõ kiválasztás során történõ
felhasználását is. Az olyan, a NAV adóztatási szervénél, illetve vámszervénél keletkezett (meglévõ) adatot, melyet
jogszabály alapján a NAV e bekezdés szerinti másik szerve nyilvántartásának tartalmaznia kell, az adóztatási szerv,
illetve a vámszerv elektronikus úton adja át a NAV e bekezdés szerinti másik szervének.
(2) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a NAV hatáskörébe tartozó adókötelezettséggel,
vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással kapcsolatos adatok kezelésére, nyilvántartására,
az adatszolgáltatásra, az adatok átvételére és átadására az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

68. §

Amennyiben törvény elõírja vagy megengedi a NAV és más szervek közötti adatszolgáltatást, illetve adatátadást – ha
a technikai feltételek mindkét szervnél adottak –, az adatszolgáltatás, adatátadás, adatátvétel elektronikus úton is
teljesíthetõ.

Bûnügyi adatkezelés
69. §

(1) A NAV által bûnüldözési célból gyûjtött és tárolt adatokat, továbbá a különleges adatokat – ha törvény eltérõen nem
rendelkezik – csak bûnüldözési célra lehet felhasználni.
(2) A NAV bûnüldözési feladatainak ellátásához szükséges bûnüldözési adatokat a NAV nyomozó hatósága kezeli,
továbbá a NAV vámszerveinek az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ, nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott
kirendeltségei az e jogkörükben foganatosított eljárásukkal kapcsolatos adatokat továbbítják a NAV bûnüldözési
adatkezelõ rendszerei felé.
(3) A NAV (2) bekezdés szerinti szervei – a büntetett elõéletre vonatkozó, a bûnüldözési tevékenység során az egyéb
bûnügyi személyes adat, valamint az elkövetõnek a büntetõeljárás során figyelembe veendõ egészségi állapotára
vonatkozó adata kivételével – különleges adatot nem kezelhetnek, kivéve azt a különleges adatot, amelyeknek
kezeléséhez az érintett megfelelõ tájékoztatás után írásban hozzájárult.

70. §

(1) A NAV nyomozó hatósága más szervek által kezelt személyes és egyéb adatokhoz a bûnüldözési feladatok ellátása
céljából – törvényben meghatározottak szerint – hozzáférhet, de az adatot bûnüldözési céltól eltérõen nem
használhatja fel, és – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – nem továbbíthatja.
(2) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok ellátásához más adatkezelési rendszerekbõl – törvényben
meghatározott esetekben és módon – adatokat vehet át. Az adatátvétel tényét mind az adatátadó, mind
az adatátvevõ szervnél dokumentálni kell.

71. §

(1) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok ellátásához – a NAV saját nyilvántartásain túl – különösen az alábbi
forrásokból gyûjt személyes, illetve egyéb adatokat:
a) állampolgár bejelentése, kérelme, valamint feljelentés, panasz,
b) DNS- és ujjnyomat minta elemzése,
c) bíróság, ügyészség, más hatóság vagy egyéb szerv értesítése,
d) törvény alapján más szervek által vagy külföldrõl továbbított adatok átvétele,
e) titkos információgyûjtés,
f) a jogszerûen, nyilvánosságra hozatal céljából készített és nyilvánosságra hozott adatállományban, név- és
címjegyzékben – így különösen telefonkönyv, szaknévsor, statisztikai névjegyzék – szereplõ adat,
g) a természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet által saját magáról – például írott vagy elektronikus
sajtóban, internetes oldalakon – nyilvánosságra hozott, bárki által hozzáférhetõ adat.
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(2) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok ellátása érdekében térítés nélkül kérhet adatokat az alábbi
nyilvántartásokból:
1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából,
2. a személyi igazolvány nyilvántartásból,
3. az anyakönyvi nyilvántartásból,
4. az útiokmány-nyilvántartásból (külföldre utazásban korlátozott személyekre vonatkozó nyilvántartás, útlevélre
vonatkozó nyilvántartás),
5. a társadalombiztosítási nyilvántartásból,
6. az önkormányzati adóhatóság által vezetett nyilvántartásból,
7. a közúti közlekedési nyilvántartásokból (az engedély-nyilvántartás, a jármûnyilvántartás, a származás-ellenõrzési
nyilvántartás, az okmánytár, a parkolási igazolvány nyilvántartás és az elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás),
8. külön törvény szerinti bûnügyi nyilvántartási rendszer nyilvántartásaiból, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásaiból,
9. a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak nyilvántartásából,
10. a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
11. a menekültügyi nyilvántartásból,
12. a személyszállítást végzõ légi fuvarozóknak a légi közlekedésrõl szóló törvény alapján kezelt adatokat tartalmazó
adatbázisából,
13. az ügyészség büntetõeljárási szakterületének ügyviteli nyilvántartásából,
14. a bíróságok által vezetett nyilvántartásokból (cégnyilvántartás, társadalmi szervezetek és alapítványok
nyilvántartása, gondnokoltak névjegyzéke),
15. a bírósági ügyviteli nyilvántartásból,
16. az ingatlan-nyilvántartásból,
17. az egyéni vállalkozók nyilvántartására kijelölt szerv nyilvántartásából,
18. a közjegyzõi zálogjogi nyilvántartásból,
19. a központi szabálysértési nyilvántartásból.
(3) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok ellátása érdekében – a vonatkozó törvények rendelkezései
szerint – a felhasználás céljának megjelölésével adatokat vehet át a banktitoknak, az értékpapírtitoknak és
a pénztártitoknak, valamint más egyéb titoknak minõsülõ adatot törvény alapján kezelõ szervtõl, továbbá adótitoknak
minõsülõ adatot, iratot vehet át az önkormányzati adóhatóságtól.
(4) Az általános munkarend korlátaitól függetlenül kérhetõ adat a (2) bekezdés 1., 4., 9., 10., 11. és 12. pontjaiban felsorolt
nyilvántartásokból, a közúti közlekedési nyilvántartások közül az engedély-nyilvántartásból és
a jármûnyilvántartásból, valamint a bûnügyi nyilvántartások közül a bûntettesek nyilvántartásából. Rendvédelmi célra
a fogva tartottakról azok természetes személyazonosító adatai, lakcíme kérhetõ le. Az adatkéréseket hiányos és
töredékadatok esetén is teljesíteni kell.
(5) A NAV nyomozó hatósága által történõ adatátvétel és az adatfelhasználás jogszerûségéért az átvevõ szerv vezetõje
tartozik felelõsséggel. Az adattovábbítás tényét mind az adatátadó, mind az adatátvevõ szervnél dokumentálni kell.
72. §

(1) A NAV nyomozó hatósága a jogszabályban meghatározott bûnüldözési feladatainak ellátása érdekében kezelheti,
illetve az e törvényben meghatározott, adatkezelésre feljogosított szervek nyilvántartásából átveheti:
a) a felderítetlenül maradt bûncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a bûncselekmény
elkövetõjének felderítéséig, vagy ennek hiányában a büntethetõség elévüléséig,
b) a bûncselekmény helyszínén rögzített nyomokat, anyagmaradványokat, eszközöket, szagmintákat
a bûncselekmény elkövetõjének felderítéséig, vagy ennek hiányában a büntethetõség elévüléséig,
c) a szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait,
ujjlenyomatát, személyleírását, fényképét, hang- és szagmintáját, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértõi
vizsgálatok adatait a bûncselekmény büntethetõségének elévülésétõl, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez
fûzõdõ hátrányok alóli mentesítéstõl számított húsz évig,
d) szándékos bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott, illetve ilyen bûncselekmény elkövetése
miatt elítélt személy cselekményének kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a büntethetõség
elévüléséig, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,
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e)

a szervezett bûnözésre utaló cselekményekben vagy tényállásokban érintett személyek, kapcsolataik adatait és
kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit az érintett személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot
követõ húsz évig,
f) olyan személyek adatait, akikkel szemben nemzetközi kötelezettségvállalás alapján nemzetközi bûnüldözési
intézkedéseket kell foganatosítani, valamint e személyek kapcsolatainak adatait és kriminalisztikai szempontból
fontos jellemzõit a büntethetõség elévüléséig, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,
g) az egyes bûncselekmények nyomozása során a felderítéssel és bizonyítással kapcsolatban keletkezett iratokban
szereplõ személyek és kapcsolataik adatait, illetve az eljárási helyzetükre vonatkozó adatokat, valamint a hozzájuk
fûzõdõ nyomozási adatokat az ügyben hozott jogerõs ítéletig, vagy a nyomozás megszüntetése esetén
a bûncselekmény büntethetõségének elévüléséig,
h) a titkos információgyûjtés alkalmazásával érintett személyek adatait – beleértve a NAV-val együttmûködõket és
a fedett nyomozókat is – és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatokat, ha büntetõeljárás nem indul,
a titkos információgyûjtés lezárását követõ legfeljebb két évig, büntetõeljárás lefolytatása esetén
a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig, illetve
legfeljebb húsz évig, együttmûködõk, valamint fedett nyomozók esetén az együttmûködés, illetve a fedett
nyomozói tevékenység megszûnésétõl számított húsz évig.
(2) A NAV adott nyomozóhatósági eljárást lefolytató szervének (bûnügyi fõigazgatóság, bûnügyi fõigazgatóság
középfokú szerve) vezetõje az (1) bekezdés b)–h) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében – ha bûnüldözési
célból elengedhetetlen, továbbá ha az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges – az érintett
tájékozódási, helyesbítési és törlési jogának gyakorlását – írásban, indokolással ellátva – megtagadhatja vagy
korlátozhatja. Az indokolás mellõzhetõ, ha az a NAV bûnüldözési feladatának ellátását akadályozza, vagy mások
jogainak sérelmével jár. Az indokolás mellõzése esetén a megtagadás okaként e rendelkezésre kell hivatkozni.
Az adat-hozzáférési, helyesbítési és törlési jog korlátozása nem érinti a büntetõeljárásban résztvevõknek
a büntetõeljárásról szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlását.
73. §

(1) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok teljesítése érdekében az adott bûncselekmény felderítése és
nyomozása során – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – adótitoknak, vámtitoknak minõsülõ adatot, iratot vehet át a NAV
adóztatási szervétõl, illetve vámszervétõl.
(2) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok teljesítése érdekében az adott bûncselekmény felderítése és
nyomozása során bûnüldözési és egyéb rendszereit – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – egymással összekapcsolva
egyedi adatkezelést végezhet.
(3) Az 59. § (2) bekezdés szerinti esetben a NAV adóztatási szervétõl, illetve vámszervétõl csak ügyészi jóváhagyással
vehetõ át adótitoknak, vámtitoknak minõsülõ adat, irat.
(4) Az 59. § (2) bekezdés szerinti esetben a NAV egyéb rendszereibõl csak ügyészi jóváhagyással vehetõ át adat, illetve
végezhetõ összekapcsolt egyedi adatkezelés.
(5) A NAV nyomozó hatósága a bûnüldözési feladatok teljesítése érdekében – ha az adatvédelem feltételei
biztosítottak – az adott bûncselekmény felderítése, nyomozása során a bûnüldözési adatkezelési rendszereket más
nyomozó hatóság adatkezelési rendszerével összekapcsolva egyedi adatkezelést végezhet.
(6) A (2) bekezdés, (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelés során keletkezett olyan új adatokat, amelyeket a büntetõeljárás
során nem használnak fel, törölni kell.

74. §

(1) A NAV az eljárásban részt vevõk természetes személyazonosító és lakcímadatait, továbbá az ügy azonosító adatait
ügyviteli célból, az eljárás megindításától az alapul szolgáló irat selejtezéséig kezeli.
(2) A NAV által kezelt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, történelmi kutatási, statisztikai vagy
tudományos célra lehet felhasználni.
(3) A kijelölt miniszter, a NAV elnöke, a NAV bûnüldözési tevékenységét felügyelõ elnökhelyettes, a NAV bûnügyi
fõigazgatóságának fõigazgatója, továbbá a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szerveinek igazgatója a NAV által kezelt
közérdekû adatok nyilvánosságra hozatalát bûnüldözési érdekbõl megtagadhatja.

75. §

(1) A NAV a Vízuminformációs Rendszerhez a törvény szerint hatáskörébe tartozó, az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete által meghatározott bûncselekmények
megelõzése, felderítése, és nyomozása céljából, meghatározott egyedi ügyben betekintés céljából történõ
hozzáférést kezdeményezhet. A kezdeményezést a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt
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hatóságai, valamint az EUROPOL számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bûncselekmények megelõzése,
felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történõ hozzáférésrõl szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB
tanácsi határozat (a továbbiakban: 2008/633/IB tanácsi határozat) szerinti kijelölt nemzeti központi hozzáférési
ponthoz kell megtenni.
Az (1) bekezdés szerinti betekintés céljából történõ hozzáférést írásban vagy elektronikus úton abban az esetben lehet
kezdeményezni, ha
a) a kezdeményezõ rendelkezésére álló adatok alapján alaposan feltehetõ, hogy a betekintés céljából történõ
hozzáférés útján megismerhetõ adat nélkül az (1) bekezdésben meghatározott valamely bûncselekmény
megelõzése, felderítése vagy a bûncselekmény nyomozásának eredményessége érdemben nem biztosítható, és
b) a betekintés céljából történõ hozzáférésre az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmények körébe tartozó
valamely bûncselekmény megelõzésére, felderítésére vagy nyomozására irányuló egyedi eljárásban van szükség.
A Vízuminformációs Rendszerhez betekintés céljából történõ hozzáférésre irányuló, a 2008/633/IB tanácsi határozat
szerint kijelölt nemzeti központi hozzáférési pont útján történõ adatszolgáltatási kezdeményezésnek a következõ
adatokat kell tartalmaznia:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel igazolására vonatkozó adatok,
b) az eljáró hatóság megnevezése, az egyedi ügy ügyiratszáma, a kezdeményezésre jogosult neve és a VIS nemzeti
központi hatóság által biztosított azonosító kódja,
c) a kezdeményezés alapjául szolgáló bûncselekmény minõsítése, továbbá
d) a kezdeményezéssel igényelt adat megnevezése és minden egyes igényelt adat tekintetében az arra vonatkozó
indokolás, hogy fennáll a (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel.
A kezdeményezésben a (3) bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti adatok megismeréséhez meg kell jelölni az alábbi
adatkörök közül azt, amelyhez a betekintés útján való hozzáférés történik:
a) családi név, születéskori családi név (korábbi családi név); utónevek; nem; születési idõ, hely és ország,
b) jelenlegi állampolgárság és a születéskori állampolgárság,
c) az úti okmány típusa és száma, a kiállító hatóság, valamint a kiállítás és a lejárat idõpontja,
d) a fõ úti cél és a tartózkodás tervezett idõtartama,
e) az utazás célja,
f) az érkezés és az indulás tervezett idõpontja,
g) az elsõ belépés szerinti tervezett határ vagy tranzitútvonal,
h) a lakóhely,
i) az ujjnyomatok,
j) a vízum típusa és a vízumbélyeg száma,
k) a meghívólevelet kibocsátó, illetve a tartózkodás ideje alatt a megélhetési költségeket fedezõ személy adatai.
A kezdeményezés alapján hozzáféréssel a Vízuminformációs Rendszerbõl nem vehetõ át és nem továbbítható adat, ha
a (2)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek. Ha a kezdeményezés alapján a 2008/633/IB tanácsi
határozat szerint kijelölt nemzeti központi hozzáférési pont hozzáféréssel a kezdeményezést teljesíti és a hozzáférés
a Vízuminformációs Rendszerben találatot eredményez, a NAV részére a kezdeményezésben igényelt adatokon
túlmenõen továbbíthatók:
a) a vízumkérdõívrõl származó egyéb adat,
b) a fénykép és
c) bármely – korábban kiadott, elutasított, megsemmisített, visszavont vagy meghosszabbított – vízummal
kapcsolatos adat.
A betekintés céljából történõ hozzáférés kezdeményezésére csak az a személy jogosult, akinek a feladatköre alapján
a NAV elnöke erre felhatalmazást adott, és errõl a VIS nemzeti központi hatóságot értesítette. A (3) bekezdés b) pontja
szerinti azonosító kódot az értesítést követõen a VIS nemzeti központi hatóság bocsátja a kezdeményezésre jogosult
személy rendelkezésére. Vissza kell vonni a felhatalmazását annak – és errõl a VIS nemzeti központi hatóságot
értesíteni kell –, akinek a felhatalmazás alapjául szolgáló feladatköre megszûnt.

(1) A NAV bûnüldözési célú adatkezelési rendszereibe csak
a) a NAV elnöke,
b) a NAV bûnüldözési tevékenységét felügyelõ elnökhelyettese,
c) a NAV Központi Hivatala állományába tartozó, az elnök, illetve a bûnüldözési tevékenységét felügyelõ
elnökhelyettes által erre eseti jelleggel vagy tartósan felhatalmazott személy,
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d)

a NAV bûnügyi fõigazgatóságának és a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szerveinek a bûnüldözési feladatokat
irányító vezetõi,
e) a pénzügyi nyomozók,
f) a bûnügyi fõigazgatóság és a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szerveinek bûnüldözési feladatokat irányító
vezetõi által kijelölt, e szervek állományába tartozó más személy,
g) a NAV vámszerveinek az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ, nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott
kirendeltségei állományába tartozó pénzügyõrök e feladatkörükben eljárva,
h) a NAV bûnüldözési feladatokat ellátó szerveinek mûködését ellenõrzõ szerv tagja,
i) a kijelölt miniszter által irányított minisztériumnak a miniszter által kijelölt kormánytisztviselõje, szakmai vezetõje,
j) az adatvédelmi biztos és az általa felhatalmazott munkatársa, valamint
k) a törvény által feljogosított más szerv képviselõje
tekinthet be, kérhet felvilágosítást, értesítést vagy adatszolgáltatást.
(2) A NAV bûnüldözési célú adatkezelési rendszereiben szereplõ adatokról az (1) bekezdésben foglaltakon kívül,
törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást kérhet:
a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) más nyomozó hatóság,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
e) a külpolitikáért felelõs miniszter által irányított minisztérium illetékes szerve,
f) a honvédelmi igazgatás illetékes szerve,
g) a NAV-nak az adóztatási szerve és vámszerve az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok alapján a NAV
hatáskörébe tartozó adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással
kapcsolatos feladatokkal összefüggésben,
h) a törvényben meghatározott más szervezet, személy.
(3) Az adatszolgáltatást kérõ szervek felelõsek a (2) bekezdés alapján átvett adatoknak e törvény szerinti kezeléséért.
Az ilyen adatfelhasználást kötelesek kimutatni, illetve nyilvántartani.
77. §

(1) A NAV személyes adatokat, bûnüldözési adatokat, valamint a büntetett elõéletre vonatkozó különleges adatokat
az országból harmadik országba bûnüldözési, igazságszolgáltatási szervek, illetve nemzetközi bûnüldözõ szervezetek
részére – az EU nemzetközi bûnüldözõ szervezetei, valamint az INTERPOL kivételével – nemzetközi szerzõdés alapján
továbbíthat, ha a továbbítás súlyos vagy közvetlen veszély elhárításához, vagy bûncselekmény megelõzéséhez
szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél minden egyes adat tekintetében
teljesülnek.
(2) A NAV a nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes és
bûnüldözési adatokat – beleértve a titkos információgyûjtés során keletkezett adatokat is – nemzetközi-, illetve más
EU-tagállami bûnüldözõ, igazságszolgáltatási szervek részére a külön törvény rendelkezései alkalmazásával
– az adatvédelem feltételeinek teljesülése esetén – továbbíthat, tehet hozzáférhetõvé, illetve vehet át.
(3) A NAV az adattovábbítást, illetve a hozzáférhetõvé tételt megelõzõen ellenõrzi az adatvédelem feltételeinek
teljesülését. Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy hibás adatokat továbbítottak vagy adatokat jogellenesen
továbbítottak, errõl a címzettet haladéktalanul értesíteni kell.

Egyéb adatkezelés
78. §

(1) A NAV feladatainak ellátása céljából – az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok rendelkezései alapján kezelt
adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással kapcsolatos adatokon, illetve
a bûnüldözési adatokon kívül – kezeli még továbbá:
a) a szabálysértésért felelõsségre vont személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, az elkövetett
cselekmény megjelölését, az alkalmazott büntetést vagy intézkedést, illetve az ügy számát, a szabálysértésért
felelõsségre vont személyek nyilvántartási rendszerében a felelõsséget megállapító határozat jogerõre
emelkedésétõl számított két évig,
b) az igazoltatott személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az igazoltatásra okot adó
körülmények megjelölését az igazoltatás alá vont személyek nyilvántartási rendszerében az igazoltatástól
számított legfeljebb két évig,
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c)

az áruk szállításában, a jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékek ellenõrzésében, valamint az utasok
csomagjainak törvényben meghatározott ellenõrzésében érintett személyek természetes személyazonosító
adatait, lakcímét, illetve az ellenõrzés eredményét az ellenõrzés alá vont személyek nyilvántartási rendszerében
az ellenõrzéstõl számított legfeljebb két évig.
(2) Az (1) bekezdés b–c) pontjának rendelkezései nem alkalmazandók az Art. 101–103. §-a alapján tett intézkedésekre.
(3) A NAV hatáskörébe tartozó szabálysértési, rendészeti és egyéb közigazgatási eljárással összefüggõ személyes adatok
kezelésére a külön törvények rendelkezései az irányadók.
79. §

A NAV vámszerve az elektronikus úton kapcsolatot tartó ügyfél azonosítása érdekében nyilvántartja az elektronikus
úton kapcsolatot tartó természetes személy (felhasználó) természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
elektronikus levélcímét, adóazonosító jelét, állampolgárságát.

80. §

Az Európai Unióról szóló szerzõdés K.3. cikke alapján létrejött, az információtechnológia vámcélokra történõ
használatáról szóló Egyezménnyel összefüggésben az EU váminformációs rendszerének adataihoz való közvetlen
hozzáférésre a NAV jogosult.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felhatalmazások
81. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a NAV szervezeti felépítésére vonatkozó részletes szabályokat,
b) a NAV szervei hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályokat, továbbá egyes alsó fokú vámszervek kijelölt
kirendeltségei által ellátott feladatokat és illetékességüket,
c) a nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozó tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) a közép- és alsó fokú adóztatási szerveket,
b) a közép- és alsó fokú vámszerveket,
c) az informatikai feladatokat ellátó intézeteket, valamint a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézetet,
d) a NAV bûnügyi fõigazgatóságát, illetve a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szerveit és alsó fokú szervét,
e) az Art. 56. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartó közigazgatási szervet vagy szerveket,
f) az Art. szerinti központosított ellenõrzést, illetve a Vtv. szerinti központosított utólagos ellenõrzést végzõ szervet
vagy szerveket,
g) a szerencsejátékkal és játékautomatával összefüggõ ügyben a NAV szervezetén belül szabálysértési hatóságként
eljáró szervet,
h) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény szerinti
pénzügyi információs egységként mûködõ hatóságot.

82. §

Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a különleges eszközök és más módszerek engedélyezésével és igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokat,
b) a váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokat,
c)a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben a kényszerítõ eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályait,
d)a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben a NAV-nál alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközök
rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokat és a NAV-nál rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusait és fajtáit,
e) a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott személyek
õrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályait,
f) a NAV fontos és bizalmas, illetve az adathozzáférési szempontból védett munkakörei, beosztásai tekintetében
a kormánytisztviselõi jogviszony létesítéséhez szükséges, pszichikai alkalmassághoz kötött munkaköröket,
beosztásokat és a pszichikai alkalmassági vizsgálat szabályait,
g) a NAV bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok
kezelésére jogosult szerveit és az adatok kezelésének technikai szabályait.
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83. §

A kijelölt miniszter utasításban állapítja meg a NAV felhatalmazott szervei által végzett titkos információgyûjtés
eszközei, módszerei alkalmazásának szabályait.

84. §

A NAV elnöke utasításban állapítja meg a NAV államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok
kezelésére jogosult szerveit és az adatok kezelésének technikai szabályait.

Hatályba léptetõ rendelkezések
85. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 88. §-a a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(3) E törvény 1–74. §-ai, 76–84. §-ai, 86–87. §-ai, 89–98. §-ai, 99. § a)–d) pontjai, 100–102. §, 104–134 §-ai, 135 §
(1) bekezdése, 136–138. §-ai, 140–169. §-ai, 171–172. §-ai, 174. §-a, illetve 1–10. számú mellékletei 2011. január 1-jén
lépnek hatályba.
(4) E törvény 103. §-a, és 135 § (2) bekezdése 2011. január 2-án lép hatályba.
(5) A 75. § az Európai Unió Tanácsának a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint
az EUROPOL számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bûncselekmények megelõzése, felderítése és kivizsgálása
érdekében, betekintés céljából történõ hozzáférésrõl szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat
alkalmazásának kezdetét megállapító, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményében meghatározott
napon lép hatályba.
(6) E törvény 99. § e) pontja, 170. §-a, 173. §-a 2011. május 27-én lép hatályba.

A jogszabály rövidítését tartalmazó rendelkezés
86. §

E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „NAV tv.”.

Átmeneti rendelkezések
87. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-jével az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség
összeolvadásával jön létre, ezzel egyidejûleg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség
megszûnik.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség általános jogutódja,
ideértve a megszûnõ szervek valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, továbbá valamennyi jogát és
kötelezettségét, valamint vagyonát, vagyoni jogait és elõirányzatait is.
(3) A NAV általános jogutód az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormánytisztviselõi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk
fennállása tekintetében.
(4) A NAV általános jogutód a Vám- és Pénzügyõrség alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, valamint szolgálati jogviszonyuk, kormánytisztviselõi jogviszonyuk, közalkalmazotti
jogviszonyuk fennállása tekintetében.

88. §

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal – ideértve az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak az államháztartás
mûködési rendjérõl 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2010. december 31-ig hatályos 72. § (5) bekezdésében
meghatározott szerveit is – valamint a Vám- és Pénzügyõrség e törvény kihirdetésétõl számított 8. naptól beruházást,
felújítást érintõen új kötelezettséget az adópolitikáért felelõs miniszter engedélye nélkül nem vállalhat.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 2010. december 31-éig létesíthet. A napi üzemi mûködést érintõen – legfeljebb
2011. január 15-éig átnyúló idõszakot érintõen – 2010. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.

89. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve központi szervei – ide nem értve az informatikai feladatokat ellátó
intézeteket – Szervezeti és Mûködési Szabályzatát úgy kell kiadni, hogy 2011. május 2-áig; az informatikai feladatokat
ellátó intézetek, a bûnügyi fõigazgatóság középfokú szervei, a bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szerve, valamint
a középfokú adóztatási szervek és a középfokú vámszervek, illetve az alsó fokú adóztatási szervek és az alsó fokú
vámszervek ügyrendjét úgy kell kiadni, hogy 2011. június 1-jéig hatályba lépjen.
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90. §

(1) Ahol jogszabály az állami adóhatóság vezetõjét vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökét vagy vezetõjét
említi, azon 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét kell érteni.
(2) Ahol jogszabály a vámhatóság vezetõjét vagy a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnokát említi, azon
2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét kell érteni.
(3) Ahol jogszabály az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, vagy annak valamely szervét említi, azon 2011. január 1-jétõl
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illetve annak e törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ szervét kell érteni.
(4) Ahol jogszabály a Vám- és Pénzügyõrséget, vagy annak valamely szervét említi, azon 2011. január 1-jétõl a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt, illetve annak e törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ szervét kell érteni.
(5) Ahol jogszabály állami adóhatóságot említ, azon 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – mint állami adóés vámhatóság – adóztatási szervét kell érteni.
(6) Ahol jogszabály vámhatóságot említ, azon – a (7) bekezdés kivételével – 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal – mint állami adó- és vámhatóság – vámszervét kell érteni.
(7) Ahol jogszabály vámhatóságot a bûnmegelõzési, bûnüldözési, bûnfelderítési, nyomozóhatósági feladatokkal
összefüggésben említ, azon 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bûnügyi fõigazgatóságát és a bûnügyi
fõigazgatóság középfokú szerveit valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek az Európai Unió külsõ
vámhatárán mûködõ, nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott, e jogkörükben eljáró kirendeltségeit kell érteni.

91. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrség közalkalmazottainak a közalkalmazotti jogviszonya 2011. január 1-jével – munkakörüknek és
iskolai végzettségüknek megfelelõen – kormánytisztviselõi jogviszonnyá vagy munkaviszonnyá alakul át.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a közalkalmazotti jogviszony nem alakul át kormánytisztviselõi jogviszonnyá vagy
munkajogviszonnyá, ha a felek között 2011. január 1-je elõtt kötött megállapodás, illetve valamelyik fél érvényes
jognyilatkozata alapján 2011. január 1-je után szûnik meg a jogviszony.

92. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2011. január 21-ig – 2011. január 1-jei hatállyal – köteles e törvény szabályai szerint
a 2010. december 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal személyi állományába tartozó kormánytisztviselõt,
ügykezelõt, munkaviszonyban állókat besorolni, illetményüket, munkabérüket megállapítani.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2011. január 21-ig – 2011. január 1-jei hatállyal – köteles e törvény szabályai szerint
a 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrség személyi állományába tartozó pénzügyõrt és közalkalmazottat
besorolni, illetményét, munkabérét megállapítani.

93. §

(1) A NAV – 2010. december 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal személyi állományába tartozó – tagjának a 92. §
(1) bekezdése szerinti illetménye (a törvény által meghatározott alapilletmény, illetménykiegészítés, és a rendszeres
juttatásnak minõsülõ illetménypótlékokból álló havi rendszeres illetmény), illetve munkabére nem lehet alacsonyabb,
mint a szervezeti jogutódlás (összeolvadás) idõpontját közvetlenül megelõzõ illetménye, illetve munkabére, kivéve, ha
az alacsonyabb illetményt, illetve munkabért a vezetõi kinevezésben történt változás indokolja.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján járó illetmény magasabb, mint az e törvény alapján az érintettnek megállapítható
alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék együttes összege, az alapilletményt oly mértékig kell megemelni,
hogy az így megállapított illetmény összege elérje az (1) bekezdés szerint megállapított illetményt. E bekezdés
alkalmazása során az alapilletmény eltérítés nem lehet magasabb, mint a 25. § (1) bekezdésében meghatározott
mérték.
(3) Ha az (1) bekezdés szerint járó illetmény meghaladja a (2) bekezdés szerint megállapítható illetményt, akkor a NAV
elnöke személyi illetmény alkalmazására adhat engedélyt.

94. §

(1) A NAV – a 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrség személyi állományába tartozó – tagjának a 92. §
(2) bekezdése szerinti illetménye, munkabére nem lehet alacsonyabb, mint a szervezeti jogutódlás (összeolvadás)
idõpontját közvetlenül megelõzõ rendszeres illetménye, munkabére, kivéve, ha az alacsonyabb illetményt, illetve
munkabért a vezetõi beosztásban történt változás indokolja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendszeres illetménynek, munkabérnek az alábbiak minõsülnek:
a) pénzügyõr esetén a 2010. december 31. napján hatályos munkaügyi parancsában megállapított beosztási
illetmény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés, rendszeres illetménypótlék (nyelvpótlék, kiegészítõ
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nyelvpótlék, vezetõi pótlék, szolgálati idõpótlék, címpótlék, valamint a Hszt. 322. § (1) bekezdés e)–o) pontjaiban
meghatározott pótlékok);
b) közalkalmazott esetén a 2010. december 31. napján hatályos értesítésben meghatározott garantált illetmény,
munkáltatói döntésen alapuló illetmény, rendszeres illetménypótlék (nyelvpótlék, címpótlék, veszélyességi
pótlék).
Amennyiben a 92. §. (2) bekezdés szerinti besorolás alapján megállapított rendszeres illetmény, munkabér nem éri el
az (1) bekezdés szerinti összeget, úgy
a) a pénzügyõrt abba a fizetési fokozatba kell besorolni, ahol a fizetési fokozathoz rendelt szorzószám és
az illetményalap szorzata eléri a pénzügyõr 2010. december 31. napján hatályos munkaügyi parancsában
megállapított beosztási illetményének, szolgálati idõpótlékának, címpótlékának és a Hszt. 322. § (1) bekezdés
f)–k), m)–o) pontjaiban meghatározott pótlékainak együttes összegét,
b) a közalkalmazottat abba a fizetési fokozatba kell besorolni, ahol a fizetési fokozathoz rendelt szorzószám és
az illetményalap szorzata valamint az illetménykiegészítés összege eléri a közalkalmazott 2010. december 31.
napján hatályos értesítésében megállapított garantált illetményének, munkáltatói döntésen alapuló
illetményének és címpótlékának együttes összegét.
A (3) bekezdés szabályai szerint megállapított fizetési fokozatot úgy kell tekintetni, mintha a besorolás szempontjából
az érintett rendelkezne a fizetési fokozathoz rendelt minimális szolgálati idõvel.
Amennyiben a 92. § (2) bekezdés szerint megállapított illetmény, munkabér összege magasabb, mint a (1) bekezdés
szerint megállapított illetmény, munkabér összege, az illetményt ezen magasabb összegben kell megállapítani
az alábbi ütemezés szerint:
a) 2011. január 1. napjával a illetménynek, munkabérnek el kell érnie a jelen törvény rendelkezései szerinti
illetménynek, munkabérnek legalább a 90%-át;
b) 2012. január 1. napjával az illetménynek, munkabérnek el kell érnie a jelen törvény rendelkezései szerinti
illetménynek, munkabérnek legalább a 95%-át;
c) 2013. január 1. napjával az illetménynek, munkabérnek el kell érnie a jelen törvény rendelkezései szerinti
illetménynek, munkabérnek a 100%-át.
A pénzügyõr besorolása a Hszt. 328. § (2) bekezdése szerinti szolgálati idõ figyelembevételével történik.
Amennyiben az (1) bekezdés szerint járó illetmény, munkabér magasabb, mint az e törvény alapján az érintettnek
megállapítható illetmény, munkabér összege, akkor a NAV elnöke személyi illetmény alkalmazására adhat engedélyt.

95. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományában álló 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos
állományába tartozó pénzügyõr, aki gazdasági társaságban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem
minõsülõ személyes közremûködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelõbizottsági tagsági vagy a gazdasági
társaságban vezetõ tisztségviselõi viszonyt tölt be, 2011. január 31-ig köteles a 34. §-ban írtak szerint engedélyt kérni
a jogviszony fenntartásához.
(2) Az engedélykérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló írásbeli döntés – ami egyúttal tartalmazza
az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó felszólítást is – kézhezvételétõl számított 90 napon belül
a pénzügyõr köteles az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(3) Ha a pénzügyõr az összeférhetetlenséget a felszólítást is tartalmazó döntés kézhezvételétõl számított 90 napon belül
nem szüntette meg, szolgálati viszonya megszûnik.

96. §

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál, illetve a Vám- és Pénzügyõrségnél 2010. december 31-én folyamatban lévõ
hatósági ügyeket 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerve
(kirendeltsége) folytatja le.

97. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrségnél 2010. december 31-én folyamatban lévõ, a Be. e törvénnyel megállapított 36. §
(2) bekezdése szerint 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe utalt bûncselekmények
nyomozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósága folytatja le.
(2) A Be. e törvénnyel megállapított 36. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jétõl a rendõrség hatáskörébe kerülõ
bûncselekmények tekintetében a rendõrség a 2010. december 31-ét követõen indult büntetõügyekben végzi
a nyomozást. A 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrségnél folyamatban lévõ, a Be. e törvénnyel megállapított
36. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jével egyébként a rendõrség hatáskörébe kerülõ bûncselekmények
nyomozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósága folytatja le.
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(3) A Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományú tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen
bûncselekmény miatt 2011. január 1-je elõtt indult büntetõeljárásban, illetve akkor is, ha a bûncselekmény elkövetési
idõpontja 2011. január 1-jét megelõzõ idõpont, de a büntetõeljárás 2010. december 31-ig még nem indult meg, a Be.
29. § e) pontjának 2010. december 31-ig hatályos rendelkezését 2010. december 31-ét követõen is alkalmazni kell.
(4) A Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában 2010. december 31-ig elkövetett, három évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ közélet tisztasága elleni bûncselekmények tekintetében a Be. 201. §
(2) bekezdés b) pontjának 2010. december 31-ig hatályos rendelkezését 2010. december 31-ét követõen is alkalmazni
kell.
98. §

(1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyõrség által rendszeresített azon nyomtatványok,
melyek tartalmuk alapján 2010. december 31-ét követõen is megfelelõek, a meglévõ készletek erejéig – de legkésõbb
2011. december 31-ig – tovább használhatók attól függetlenül, hogy azok az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalra,
illetve a Vám- és Pénzügyõrségre utalnak.
(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyõrség szolgálati igazolványait fokozatosan kell
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati igazolványára cserélni a következõk szerint:
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományába
tartozó – hivatásos állományú tagjainak és kormánytisztviselõi jogviszonyban álló pénzügyi nyomozóinak
a szolgálati igazolványát 2011. március 31-ig,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a 2010. december 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal állományába
tartozó – adóellenõri vagy végrehajtói feladatokat ellátó kormánytisztviselõinek a szolgálati igazolványát
2011. június 30-ig,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a 2010. december 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal állományába
tartozó – b) ponton kívül esõ kormánytisztviselõinek a szolgálati igazolványát 2011. december 31-ig,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a 2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyõrség közalkalmazotti
állományába tartozó – kormánytisztviselõinek a szolgálati igazolványát 2011. december 31-ig.
(3) A Vám- és Pénzügyõrségnél rendszeresített egyenruházaton alkalmazható díszítõelemeket a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagjai 2011. január 1-jét követõen továbbra is használhatják, függetlenül attól, hogy
azokon a „Vám- és Pénzügyõrség” felirat vagy a Vám- és Pénzügyõrségre utaló egyéb jelzés található. A Nemzeti Adóés Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra utaló feliratot vagy jelzést
az egyenruházatnak a 2011. január 1-jét követõ, egyébként esedékes elsõ cseréjekor – de legkésõbb 2013. december
31-ével – kell elõször alkalmazni.
(4) A Vám- és Pénzügyõrség azon gépjármûvein, amelyen a „Vám- és Pénzügyõrség” felirat, illetve a Vám- és Pénzügyõrségre
utaló egyéb jelzés található, a feliratot, illetve a jelzést takarva 2011. június 30-ig kell elhelyezni – a gépjármû átfestése
nélkül – a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” feliratot, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra utaló jelzést.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
99. §

E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai
között a közös határaikon történõ ellenõrzések fokozatos megszüntetésérõl 1985. június 14-i schengeni
megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 99. cikke [54. §–55. §],
b) a néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe
történõ bevezetésérõl szóló, 2005. február 24-i 2005/211/IB tanácsi határozat 1. cikke [54. §–55. §],
c) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára
a terrorcselekmények és egyéb súlyos bûncselekmények megelõzése, felderítése és kivizsgálása érdekében,
betekintés céljából történõ hozzáférésrõl szóló, 2008. június 23-i, 2008/633/IB tanácsi határozat 3–5. cikke [75. §],
d) a büntetõ ügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködés keretében feldolgozott személyes
adatok védelmérõl szóló, 2008. november 27-i, 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 3. cikke, 5. cikke, 9. cikke,
13. cikke [72. § (1)–(2) bekezdés, 74. § (2) bekezdés, 77. §, 78. § (1) bekezdés a)–c) pontok],
e) az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/917/IB Tanácsi határozat
[80. §].
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Módosító rendelkezések
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
100. §

Az Art. 5/A. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül kell
teljesíteni.”

101. §

Az Art. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizonyítja, hogy
a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatos jogsértés az õ érdekkörén kívül esõ okra vezethetõ vissza.”

102. §

Az Art. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Adóhatóságok:
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság,
b) a NAV vámszerve, mint vámhatóság (az állami adóhatóság és a vámhatóság a továbbiakban együtt: állami adó- és
vámhatóság),
c) az önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság).”

103. §

Az Art. 11. §-a, és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Az adóhatóságok felügyelete
11. § (1) Az adópolitikáért felelõs miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter
a) az állami adó- és vámhatóság felett gyakorolja felügyeleti jogkörét a külön törvényben meghatározottak szerint,
b) felügyeli az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóztatás törvényességét, ellenõrzi az önkormányzati
adóhatóságok irányítását, a törvények és más jogszabályok végrehajtását,
c) elõterjeszti a kormányhoz az önkormányzati adóigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó jogszabályok
tervezetét, indítványozza a szervezeti változtatásokat, koordinálja a szervezeti rendszer egyes elemeinek
együttmûködését, kezdeményezi az ezekre vonatkozó jogszabályok megalkotását,
d) a törvényesség és szakszerûség ellenõrzése érdekében az önkormányzati adóhatóságok vezetõitõl jelentéseket,
beszámolókat, adatszolgáltatást, továbbá – amennyiben az jogszabályban meghatározott feladata ellátásához
szükséges – bármely adózó ügyérõl tájékoztatást kérhet,
e) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyben megváltoztatja, megsemmisíti a Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szervének jogszabálysértõ határozatát (végzését), illetve a határozat, végzés
meghozatalának törvénysértõ mulasztása esetén az eljárás lefolytatására utasítja.
(2) A NAV felügyeletére kijelölt miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét nem ruházhatja át.”
104. §

Az Art. 14. § (8)–(9) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivõ mentesül tevékenységének szüneteltetése, a közjegyzõ
pedig mentesül a közjegyzõi szolgálata szünetelésének idõtartamához kötõdõ és ilyen minõségében keletkezett
adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.
(9) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivõ, illetve a közjegyzõ tevékenységének, közjegyzõi szolgálata
szünetelésének idõtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
másként nem rendelkezik – ilyen minõségében adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési
támogatás-igénylést a szünetelés megszûnését követõen sem kérhet, illetve a szünetelés idõtartama alatt túlfizetés
visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés idõtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása
szerinti szünetelés kezdõ- és záróidõpontja közötti idõszakot kell érteni.”

105. §

(1) Az Art. 16. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:]
„d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek esetén a fõtevékenységet és a ténylegesen végzett
tevékenységi köröket, egyéni vállalkozók esetén a fõ- és egyéb tevékenységi köröket az Európai Parlament és a Tanács
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK
rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK rendelet) szerint, az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése esetén
a szünetelés kezdõ- és zárónapját, továbbá a statisztikai számjelet;”
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(2) Az Art. 16. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bejelentést]
„b) a jogviszony megszûnését, a szünetelés kezdetét és befejezését követõ 8 napon belül kell teljesíteni.”
(3) Az Art. 16. §-a a következõ új (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a munkáltató az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Efo. tv.)
meghatározott korlátok túllépése miatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a Tbj. általános adózási és
járulékfizetési szabályait köteles alkalmazni, az egyszerûsített foglalkoztatottként bejelentett személy(eke)t
a jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül – a (4) bekezdésben elõírt módon biztosítottként – jelenti be. Ettõl
eltérõen nem kell a (4) bekezdés szabályai szerint biztosítottként bejelenteni azt a természetes személyt, akit
a munkáltató egyszerûsített foglalkoztatottként bejelentett, de a munkát nem vette fel és munkavégzés hiányában
jövedelem kifizetésére nem került sor.”
(4) Az Art. 16. §-a a következõ új (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az elõtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó idõszakában az Efo. tv.-ben meghatározott
bejelentési kötelezettségének elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, adószám
feltüntetése nélkül tesz eleget. Az elõtársaság az adószám megszerzésétõl számított nyolc napon belül – az adószámot
és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági iktatószámát is feltüntetve – ismételten bejelenti a cégbejegyzési
kérelem benyújtását megelõzõen az Efo. tv. keretében általa foglalkoztatott természetes személy Efo. tv. 11. §
(3) bekezdése szerinti adatait.”
106. §

(1) Az Art. 17. § (3) bekezdése a következõ új h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezéssel egyidejûleg, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adózó
a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adóhatósághoz
írásban bejelenti:]
„h) a cégbírósághoz be nem jelentett, az e törvény 178. § 27. pontjában foglaltaknak megfelelõ telephelyét.”
(2) Az Art. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetõleg adatszolgáltatás, illetve az összesítõ nyilatkozat benyújtására
kötelezett adózó az adószám megszerzését követõen 8 napon belül köteles az okmányirodánál ügyfélkapu létesítését
kezdeményezni, és errõl a létesítést követõ 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. Amennyiben
az adózó az adószám megszerzését megelõzõen már létesített ügyfélkaput, úgy a 8 napos bejelentési határidõt
az adószám megszerzésétõl kell számítani. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkezõ
képviselõje útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó
meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követõ 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt
adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.”
(3) Az Art. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állami adóhatóság az ügyfélkapu létesítésére nem kötelezett adózót nyilvántartásba vételérõl 30 napon belül
értesíti, és ebben tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban szereplõ adatáról.”

107. §

Az Art. 17/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A törzskönyvi jogi személynek az adókötelezettségét érintõ olyan változást – a 22. § (2) bekezdésében foglaltak
kivételével –, amelyrõl a kincstár az adóhatóságot nem köteles értesíteni, a változás bekövetkezésétõl számított
15 napon belül az elõírt nyomtatványon közvetlenül az állami adóhatóságnak kell bejelentenie. A 22. § (2) bekezdése
szerinti bejelentést az ott meghatározott határidõben kell közvetlenül az állami adóhatósághoz teljesíteni.”

108. §

Az Art. 19. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak
bekövetkeztétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparûzési tevékenységet ideiglenes jelleggel
folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál
bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.”
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109. §

(1) Az Art. 22. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[Az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejûleg nyilatkozik arról,
hogy]
„h) tevékenységére az adómegállapításnak az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános
szabályait alkalmazza.”
(2) Az Art. a következõ új 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § Az állami adóhatóság az együttmûködõ közösség leendõ tagjai által a közös cél elérésére, a Ptk. rendelkezései
szerint létrehozott polgári jogi társaság tagjainak közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelme alapján
az adóalanyiságot engedélyezõ határozatában adószámot állapít meg. Az együttmûködõ közösség a 22. §
(1) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatát az adóalanyiság engedélyezésére irányuló kérelmében teszi meg.
Az adóalanyiság engedélyezését megalapozó kérelemben szerepeltetett bármely adat változását, annak
bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az együttmûködõ közösség képviselõje (képviselõ hiányában tagja)
bejelenti. Az együttmûködõ közösség képviselõje (képviselõ hiányában tagja) a változás bekövetkeztétõl számított
15 napon belül bejelentést tesz, ha az együttmûködõ társaság által létrehozott polgári jogi társaság megszûnik, illetve
ha a közös cél, amelynek elérésére az együttmûködõ közösség létre jött megvalósult, vagy annak megvalósítása többé
nem lehetséges.”

110. §

Az Art. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adókötelezettséget érintõ változás különösen a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok változása, továbbá
a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének idõpontja, az adóköteles
tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszûnése is. A cég létesítõ okiratában nem szereplõ, de
ténylegesen végzett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését, illetve a bejelentett vagy bejelenteni
elmulasztott tevékenység megszûnését követõ 15 napon belül tesz bejelentést.”

111. §

Az Art. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § Az egyéni vállalkozó adózó az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szereplõ, e törvény 16. §
(3) bekezdése szerinti adatainak változását az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság
útján is bejelentheti az állami adóhatósághoz.”

112. §

Az Art. 24/A. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az állami adóhatóság az adószám alkalmazását a bevallási, illetve
adófizetési (adóelõleg-fizetési) kötelezettség teljesítéséig, határozatlan idõtartamra függeszti fel. Ha a bevallási
kötelezettség teljesítésének e törvény rendelkezése szerint nincs helye és az adószám az adófizetési kötelezettség
elmulasztása miatt nem függeszthetõ fel, a felfüggesztés az ellenõrzés, illetve a hatósági eljárás jogerõs befejezéséig
tart. Ebben az esetben a felfüggesztés megszüntetését az állami adóhatóság hivatalból rendeli el, a döntés ellen
fellebbezésnek nincs helye. Az (1) bekezdés f) pontja és e bekezdés alkalmazásában a bírság-, pótlék-, költségfizetési
kötelezettség tekintetében az adófizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.”

113. §

(1) Az Art. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, és a magánszemély megfelel a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek, a magánszemély az adóévet követõ év január
31. napjáig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékû
nyilatkozata alapján a munkáltató állapítja meg a magánszemély adóját. Amennyiben a munkáltató nem vállalja
a magánszemélyek adójának megállapítását, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elõírt tartalommal köteles
tájékoztatni a magánszemélyt az adónyilatkozat vagy az egyszerûsített bevallás választásának lehetõségérõl. Ha
az adózó adónyilatkozat útján teljesíti adóbevallási kötelezettségét, kérésére a munkáltató papír alapon átadja
a magánszemélynek az adónyilatkozat nyomtatványát.”
(2) Az Art. a következõ új 27/A. §-sal és alcímmel egészül ki:

„Az adónyilatkozat
27/A. § (1) Az az adózó, aki – a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elõírt – az adónyilatkozat választására
vonatkozó feltételeknek megfelel, az adóévet követõ év május 20. napjáig az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon vagy elektronikus úton az adóhatósághoz adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat formájában
teljesítheti.
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(2) Az adónyilatkozat kizárólag a következõ adatokat tartalmazza:
a) a természetes személyazonosító adatokat, a lakcímet és az adóazonosító jelet,
b) valamennyi, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét,
c) az adózó személyi jövedelemadó kötelezettségét,
d) a levont személyi jövedelemadót, adóelõleget.
(3) Az adónyilatkozat az adózó által benyújtott bevallásnak minõsül.
(4) Ha az adózó adókötelezettsége teljesítésére több adónyilatkozatot vagy más bevallást is benyújt, az elsõként
megtett adónyilatkozat, illetve bevallás (ideértve a munkáltatói adómegállapítást is) minõsül az adózó bevallásának.”
114. §

(1) Az Art. 31. § (2) bekezdésének 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. a külön jogszabály szerint Start-, Start Plusz-, Start Extra kártyával rendelkezõ személy után a kedvezmény
figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, természetbeni, pénzbeli
egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci) járulék alapjáról és összegérõl, továbbá a külön jogszabály szerint a bruttó
munkabér alapján számított nulla százalékos kötelezettség alapjáról, illetõleg a 10 vagy 20 százalékos mértékû
kötelezettség alapjáról és összegérõl, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérõ
munkavállaló és az õ gyermekgondozási szabadságának idõtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy
gyermekgondozási szabadságának lejártát követõen a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatása után a foglalkoztatót terhelõ kedvezményes társadalombiztosítási
járulék összegérõl,”
(2) Az Art. 31. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszûnését követõ 15 napon belül tesz
adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással
egyidejûleg kell benyújtani. Ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem
kötelezett magánszemélynek a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások
önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását elõreláthatóan nem tudja határidõben benyújtani,
a bevallási késedelemrõl a bevallás benyújtására elõírt határidõn belül bejelentést tesz. A magánszemély adózó
a bejelentéshez kapcsolódó adóbevallást a bevallási késedelmet kimentõ igazolási kérelemmel együtt nyújtja be.”

115. §

Az Art. 36/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban
köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejûleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítõ a visszatartás és követelés lefoglalását követõen mentesül az egyetemleges
felelõsség alól. A kifizetést teljesítõ a köztartozást meghaladó összegû kifizetést a rá egyébként kötelezõ fizetési
határidõben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye elõtt.”

116. §

Az Art. 36/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36/B. § (1) Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követõ
hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történõ felvételhez e törvényben elõírt feltételeket teljesíti. Az adózó külön
nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelõzõ hónap utolsó napjáig esedékes
bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett. A kérelem teljesítésének
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történõ felvétel minõsül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható
be.”

117. §

Az Art. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § (1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi
számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történõ
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie. Az adózó a külön jogszabályban meghatározottak
szerint az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendõ fizetési kötelezettségeit az elektronikus fizetéseket és
elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül is teljesítheti. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendõ fizetési
kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel is
teljesítheti.”
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118. §

(1) Az Art. a következõ 43. § (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az állami adóhatóság az adószámlán más hatóság határozata alapján tart nyilván valamely
kötelezettséget – feltéve ha törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik – a kötelezettséget megállapító hatóság
a nyilvántartáshoz szükséges adatokat elektronikus úton adja át az állami adóhatóságnak és a kötelezettség
elõírásának alapjául szolgáló határozatot a végrehajtáshoz való jog elévüléséig megõrzi. Az elektronikus úton átadott
adatok helyességéért a határozatot hozó hatóság felel.”
(2) Az Art. 43. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg
visszatérítésérõl. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a késõbb esedékes adó kiegyenlítésére számolja
el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetõnek nincs általa nyilvántartott, adók
módjára behajtandó köztartozása.”
(3) Az Art. 43. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Ha az adózó az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetését a vámhatóságnál nyilvántartott tartozásra vagy
a vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetését az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozásra kéri elszámolni, úgy
a tartozás megfizetésének napja az a nap, amely napon a tartozást nyilvántartó adóhatóság számláján a befizetést
jóváírják.”

119. §

Az Art. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóhatóság az adózót, illetve az adózónak nem minõsülõ magánszemélyt – a vele szerzõdéses kapcsolatban állt
vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési
támogatásának megállapítása, ellenõrzése, illetve az adóhatóság törvényben meghatározott eljárásának lefolytatása
érdekében – felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplõ adatról,
tényrõl, körülményrõl.
(2) A nyilatkozattétel megtagadható, ha az adózó vagy a magánszemély az eljárásban tanúként nem lenne
meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná.
(3) Az adózót, illetõleg a magánszemélyt ki kell oktatni jogairól és kötelezettségeirõl, valamint figyelmeztetni kell
a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire. A nyilatkozattételrõl az érintett adózót nem kell értesíteni.
(4) Az adóhatóság az adózó, illetõleg a magánszemély szóbeli nyilatkozatáról jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv
tartalmazza az adóhatóság megnevezését, a jegyzõkönyv készítésének helyét, idejét, a nyilatkozattevõ
azonosításához szükséges adatokat és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre történõ kioktatást és
a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést, a nyilatkozatot, valamint a nyilatkozattevõ és a jegyzõkönyvvezetõ
aláírását.”

120. §

Az Art. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzés megkezdésétõl a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás – a vizsgált idõszak
tekintetében – önellenõrzéssel nem helyesbíthetõ. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési
támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és idõszakot érintõ
helyesbítés abban az esetben minõsül az ellenõrzés megkezdését megelõzõen elvégzett önellenõrzésnek, ha az adózó
az önellenõrzésrõl szóló bevallást legkésõbb az ellenõrzésrõl szóló értesítés kézbesítésének – az elõzetes értesítés
mellõzése esetén a megbízólevél bemutatásának, átadásának – napját megelõzõ napon az adóhatósághoz
benyújtotta (postára adta).”

121. §

(1) Az Art. 52. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelõ szerv nyilvántartásában szereplõ adatot az adóhatóság az adózó és
az adó megfizetésére kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való
jogosultság megállapításához, ellenõrzéséhez, végrehajtási eljárás lefolytatásához, az adózó kérelmére indult
adóigazgatási eljárásban a tényállás tisztázásához használhatja fel. Amennyiben törvény megengedi az adóhatóságok
vagy az állami adóhatóság és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõi között az adat átadását, illetve
a hatósági nyilvántartásokból az adat átvételét, az adatszolgáltatást elektronikus úton is lehet teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás,
az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármû-nyilvántartás, az építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más,
jogszabály alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható. Az adóhatóság a személyiadat- és
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lakcímnyilvántartásból adatot természetes személyazonosító adattal, lakcímmel, illetõleg kapcsolati kódon
igényelhet.”
Az Art. 52. § (4) bekezdésének t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 31. §-ban és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetõleg adatot
szolgáltat:]
„t) a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett,”
Az Art. 52. § (7) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állami adóhatóság
a) megkeresésre adatot szolgáltat]
„aa) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és
az egészségbiztosítási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a munkaügyi hatóság, valamint a menekültügyi és
idegenrendészeti hatóság részére az adóval összefüggõ adatról, tényrõl, körülményrõl, ha az valamely ellátás vagy
támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerûségének ellenõrzése érdekében, továbbá”
Az Art. 52. § (7) bekezdés d)–f) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az állami adóhatóság]
„d) a társadalombiztosítási ellátások és a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások megállapítása és ellenõrzése céljából,
a tárgyévet követõ év augusztus 31. napjáig elektronikus úton hivatalból átadja
da) a vendéglátó üzlet felszolgálója által a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásban bevallott borravaló után
fizetett nyugdíjbiztosítási járulék alapjára és összegére vonatkozó adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs nyugdíjbiztosítási szerv,
db) a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett által a 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott,
a Tbj. 56/A. § (1) bekezdésében felsorolt járulékok közül a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ nyugdíjbiztosítási és
nyugdíjjárulék alapját és összegét a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szerv, továbbá
a magán-nyugdíjpénztári tagdíj alapjára és összegére vonatkozó adatokat a magánnyugdíjpénztár,
dc) a db) alpontban említett kötelezett által a 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott, a Tbj.
56/A. § (1) bekezdésében felsorolt járulékok közül az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ járulékok alapját és
összegét az egészségbiztosítási szerv,
dd) a db) alpontban említett kötelezett által a 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott, a Tbj.
56/A. § (1) bekezdésében felsorolt járulékok közül a Munkaerõ-piaci Alapot megilletõ járulék alapját és összegét
az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére;
e) a bevallásra elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig, a nyugdíjfolyósító szerv részére elektronikus úton
hivatalból átadja a 31. § (2) bekezdés 5. pontja szerinti nyugdíjas státusszal rendelkezõ magánszemélyre vonatkozó
tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezõ összesített jövedelmi adatokat ahhoz az idõponthoz igazodva, amikor
a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezõ jövedelme meghaladja a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny. törvény) 83/B. §-ában meghatározott éves keretösszeget;
f) elektronikus úton hivatalból átadja a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó kiegészítõ
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által a személyi jövedelemadó-bevallásban bevallott, valamint
az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó által az eva-bevallásban bevallott nyugdíjjárulék alapját és összegét a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs szerv részére az adóévet követõ év augusztus 31. napjáig.”
Az Art. 52. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha az állami adóhatóság az elhunyt magánszemély adóügyével összefüggésben adóigazgatási eljárást folytat
vagy azt kezdeményez, és ennek során az örökösök személyének ismerete szükséges, az adóhatóság megkeresésére
a hagyatéki leltározásra illetékes önkormányzati jegyzõ adatot szolgáltat a hagyatéki leltár készítésének tényérõl,
a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzõ nevérõl és székhelyérõl, valamint a rendelkezésére álló hozzátartozói
adatokról (név, cím). Az állami adóhatóság a jegyzõ által megküldött hozzátartozói adatokat nyilvántartásából soron
kívül törli, amennyiben az eljárás eredményeként nem állapít meg adót, költségvetési támogatást az elhunyt terhére
vagy javára. Az állami adóhatóság megkeresésére a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzõ a megkeresõ adóhatóságot
tájékoztatja az örökösökrõl az azonosításukhoz szükséges természetes személyazonosító adatok és lakcím
feltüntetésével, valamint az örökrészük alapján örökölt vagyonról és annak értékérõl, vagy tájékoztatást ad a hagyatéki
eljárás megszüntetésérõl.”
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122. §

(1) Az Art. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzati adóhatóság az adóztatási tevékenységéhez megkérheti az állami adóhatóságtól a vállalkozási
tevékenységet folytató adózók bejelentkezése, illetõleg változásbejelentése alapján nyilvántartott adatokat.
Az adóhatóság a tevékenysége során tudomására jutott, titoktartási kötelezettség alá tartozó adatról, tényrõl, iratról,
körülményrõl hivatalból tájékoztatja a másik adóhatóságot, ha az lehetõvé teszi, vagy valószínûsíti valamely adó
(vámteher) vagy adóhiány feltárását, behajtását.”
(2) Az Art. 54. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról]
„b) a nyomozó hatóságot, ha a tájékoztatás a büntetõeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges;”
(3) Az Art. 54. §(7) bekezdése a következõ új g) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról]
„g) a központi költségvetésbõl vagy Európai Uniós forrásból támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás
a támogatás igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerûségének megállapításához szükséges.”

123. §

(1) Az Art. 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kapcsolattartó közigazgatási szerv az Európai Közösség tagállamai illetékes hatóságának megkeresésére
haladéktalanul átadja azokat az adóadatokat, amelyek a megkeresõ tagállamban]
„e) az a)–d) pontban meghatározott tartozás végrehajtásával kapcsolatban felmerült költség, továbbá a kamat,
igazgatási pénzbüntetés és pénzbírság megállapításához szükségesek és az állami adóhatóság nyilvántartásában
rendelkezésre állnak. Amennyiben a megkeresés teljesítéséhez más hatóságtól kell az adatot beszerezni, a beszerzést
követõen a kapcsolattartó közigazgatási szerv az adóadatot a megkeresõ hatóságnak haladéktalanul továbbítja.
Az adatátadás akadályáról, megtagadásának okáról a kapcsolattartó közigazgatási szerv értesíti a megkeresõ
hatóságot. Az általános forgalmi adóval összefüggésben a kapcsolattartó közigazgatási szerv az 1798/2003/EK
rendelet és végrehajtási rendelete szabályai szerint jár el.”
(2) Az Art. 57. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A kapcsolattartó közigazgatási szerv az Európai Közösség tagállamai illetékes hatóságának
megkeresésére – az e törvényben meghatározott szabályoknak megfelelõen – kézbesíti az adózónak a tagállami
adóhatóságok által az (1) bekezdésben meghatározottakkal kapcsolatban kibocsátott határozatot, illetve egyéb
okiratot. A kézbesítés iránti megkeresésben fel kell tüntetni a határozat vagy egyéb okirat tárgyát, az adózó nevét,
címét, valamint minden egyéb, a címzett azonosításához szükséges információt. A kapcsolattartó közigazgatási szerv
haladéktalanul értesíti a megkeresõ hatóságot az általa tett intézkedésrõl, különösen a kézbesítés idõpontjáról.”

124. §

Az Art. 71. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az állami adó- és vámhatóság központi szervei tekintetében felettes adóhatóság az állami adó- és vámhatóság
vezetõje.”

125. §

Az Art. 72. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési
eljárásban
a) az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében hitelezõként,
b) a magánnyugdíjpénztárt megilletõ tagdíjjal (tagdíj-kiegészítéssel), késedelmi pótlékkal, önellenõrzési pótlékkal
összefüggõ követelések tekintetében a hitelezõk képviselõjeként
az állami adóhatóság jár el.”

126. §

Az Art. a következõ új 73. § -sal egészül ki:
„73. § Az állami adóhatóság illetékessége tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók.”

127. §

Az Art. 79. § (1) bekezdés záró szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása, ide nem értve a végrehajtási eljárás lefolytatását.”

128. §

Az Art. 85/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adó-, jövedelem- és illetõségigazolást (a továbbiakban: adóhatósági igazolás) az adóhatóság hatáskörében
eljárva a nyilvántartásában szereplõ adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelõ, az adózó által kért

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

25263

és a jogszabályban elõírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az adóhatósági igazolás kiadásának
szükségességét valószínûsíti. Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minõsül. Az adózó együttes
adóigazolás kiállítását kérheti. Az együttes adóigazolás tartalmazza az adózó állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását, illetve azok hiányát.”
129. §

Az Art. 88. § (5)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az Európai Közösség belsõ piacán kereskedelmi tevékenységet folytató adózók ellenõrzése során – különösen
a forgalmazott termékek besorolásának megállapítása, valós értékük meghatározása érdekében – az állami adó- és
vámhatóság vezetõjének rendelkezése szerint az állami adóhatóság a vámhatóságot ellenõrzési tevékenységébe
bevonhatja. A vámhatóság az állami adó- és vámhatóság vezetõjének rendelkezése szerint jogosult az állami
adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségek ellenõrzésére.
Az ellenõrzést és az ahhoz kapcsolódó hatósági eljárást a vámhatóság e törvény rendelkezései alapján folytatja le.
A jogellenesen szabad forgalomba helyezett nem közösségi áru után fizetendõ adót a vámhatóság utólagos
adómegállapítás keretében határozattal állapítja meg.
(6) Az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévõ kereskedelmi mennyiségû áru csak az áru eredetét hitelt
érdemlõ módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában szállítható. A vámhatóság
nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségû áru szállítását végzõ személyt arról, hogy mely általános
forgalmiadó-alany javára végzi a szállítási tevékenységet, továbbá ellenõrizheti az áru eredetét, tulajdonjogát hitelt
érdemlõ módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét.
(7) Az Európai Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett távolsági tömegközlekedési eszköz vezetõjét
a vámhatóság ellenõrizheti annak megállapítása érdekében, hogy végez-e belföldön helyközi személyszállítási
szolgáltatást és az üzemben tartó eleget tett-e bejelentkezési kötelezettségének.”

130. §

Az Art. 88/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés, az egyes elkülönített pénzalapok bevételi érdekeit különösen veszélyeztetõ adózói
jogsértések felderítése, illetve a jogszerû állapot helyreállítása érdekében a Kormány által központosított ellenõrzésre
kijelölt szervek az állami adó- és vámhatóság vezetõjének saját hatáskörében vagy más hatóság megkeresésére
kiadott utasítása alapján a Magyar Köztársaság területén a (2) bekezdésben meghatározott okból ellenõrzést
végezhetnek, kezdeményezhetnek, megkezdett ellenõrzéseket magukhoz vonhatnak (központosított ellenõrzés).”

131. §

(1) Az Art. 92. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzésre elõírt határidõt az ellenõrzést végzõ adóhatóság vezetõje indokolt esetben egyszer, legfeljebb
90 napig terjedõ idõtartammal meghosszabbíthatja. Az ellenõrzésre elõírt határidõt rendkívüli körülmények által
indokolt esetben az ellenõrzést végzõ adóhatóság kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedõ
idõtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben indokolt esetben
az állami adó- és vámhatóság vezetõje az ellenõrzési határidõt egyszer, további 120 nappal meghosszabbíthatja.
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyben az ellenõrzést végzõ adóhatóság indokolt és a felettes
szerv által jóváhagyott kérelmére az adópolitikáért felelõs miniszter az ellenõrzési határidõt egyszer, további
120 nappal meghosszabbíthatja.”
(2) Az Art. 92. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ellenõrzés befejezésének határideje – beleértve az ellenõrzés megkezdésének és befejezésének napját –
30 nap. A határidõ számításánál az ellenõrzés kezdõ idõpontja a megbízólevél átadásának napja. Csõdeljárás esetén
az adózó csõdeljárás kezdõ idõpontját megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzését a csõdeljárás kezdõ idõpontjától
számított 90 napon belül kell befejezni. Felszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás
ellenõrzését és az ezt megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzést a felszámolás közzétételétõl számított egy éven belül
(egyszerûsített felszámolás esetén a felszámoló által készített záróbevallás kézhezvételét követõ 45 napon, de
legfeljebb a felszámolás közzétételétõl számított egy éven belül), a felszámoló által készített záró bevallás ellenõrzését
pedig a bevallás kézhezvételétõl számított 60 napon belül (egyszerûsített felszámolás esetén 45 napon belül) köteles
befejezni. Végelszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás, a végelszámoló által készített záró
adóbevallás, a két bevallás közötti idõszakról benyújtott bevallás(ok) ellenõrzését, valamint a tevékenységet lezáró
adóbevallást megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzést a végelszámoló által készített záró adóbevallás
kézhezvételétõl számított 60 napon belül (egyszerûsített végelszámolás esetén 45 napon belül) köteles befejezni.”
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(3) Az Art. 92. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Ha az adóhatóság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása érdekében
a kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezmények, illetve az Európai Közösség adóügyi együttmûködési szabályai
alapján külföldi adóhatóságot keres meg, az értesítés postára adásától a külföldi adóhatóság válaszának
megérkezéséig eltelt idõtartamot a megkereséssel érintett adó, illetve költségvetési támogatás tekintetében
az ellenõrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az adóhatóság a külföldi adóhatóság
megkeresésének idõtartama alatt az ellenõrzést a megkereséssel nem érintett kérdésekben folytathatja.
Az adóhatóság az adózót a megkeresésrõl a megkereséssel egyidejûleg értesíti.”
132. §

Az Art. 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az adózó, képviselõje, alkalmazottja vagy az a személy, aki az ellenõrzéssel érintett idõszakban az adózó
képviselõje, alkalmazottja volt, a személyes megjelenési kötelezettségének szabályszerû idézés ellenére nem tesz
eleget, és távolmaradását megfelelõen nem igazolja, az illetékes adóhatóság vezetõje elrendelheti az elõvezetését.
Az elõvezetés foganatosításához az ügyész jóváhagyása szükséges.”

133. §

Az Art. 108. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az adózó az adóköteles bevételszerzõ tevékenységét az adóhatóságnak bejelenteni elmulasztotta, és
az adóalap megállapítására az (5) bekezdés szerint nincs mód, az adóhatóság az adó alapját a (6) bekezdés
alkalmazásával, 12 havi mûködést vélelmezve állapítja meg.”

134. §

Az Art. 115. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Ellenõrzéssel lezárt bevallási idõszak tekintetében az adó, költségvetési támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor]
„b) az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenõrzés megállapításainak
megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemû eljárás esetén
nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemû eljárás esetén nem is tudhatott,
c) ha az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az ismételt ellenõrzés eredménye ellátási jogosultságot
teremt,”

135. §

(1) Az Art. 116. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adómegállapításhoz való jog elévülésének határidején belül az adóhatóság az ellenõrzéssel lezárt bevallási
idõszak, illetve e törvényben elõírt feltételek fennállása esetén az állami garancia beváltása iránti kérelem tekintetében
ismételt ellenõrzést folytathat le, ha
a) az ellenõrzést az adópolitikáért felelõs miniszter vagy az Állami Számvevõszék elnöke – helyi adó esetében
az önkormányzati képviselõ-testület határozata – rendelte el, és a rendelkezésben szereplõ idõszakot az elsõfokú
adóhatóság már ellenõrizte,
b) az állami adó- és vámhatóság vezetõje erre utasítást ad, amely alapján a felettes adóhatóság ellenõrzi a korábban
lefolytatott ellenõrzés szakszerûségét és törvényességét,
c) ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényrõl, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely
a korábbi ellenõrzéskor nem volt ismert, és az ellenõrzés lefolytatására az állami adó- és vámhatóság vezetõje utasítást ad,
d) az állami garancia beváltásával kapcsolatosan a korábban lefolytatott ellenõrzéshez képest új tény, körülmény
merül fel, amely alapján az ellenõrzésre az állami adó- és vámhatóság vezetõje utasítást ad.”
(2) Az Art. 116. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A felülellenõrzés megállapításairól hozott határozat ellen az állami adó- és vámhatóság vezetõjéhez, illetõleg
a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez intézett, de a felülellenõrzést lefolytató szervnél,
illetve az önkormányzat képviselõ-testülete által kijelölt bizottság elnökéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.”

136. §

(1) Az Art. 124. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a postai kézbesítés második megkísérlését követõ öt
munkanapon belül a címzett azt nem vette át, és a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelõen az iratot
visszaküldte az adóhatóságnak. Az adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról adóhatósági döntés kézbesítése
esetén sem értesíti az adózót.”
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(2) Az Art. 124. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az adózónak több meghatalmazott képviselõje van, az adóhatóság az iratot az adózó által az iratok
átvételére írásban kijelölt képviselõnek kézbesíti, ilyen kijelölés hiányában az adóhatóság az iratot az adózó általa
választott meghatalmazott képviselõjének kézbesíti.”
137. §

Az Art. 125. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vagyonszerzési illetéket, továbbá az illetéktörvény szerint kiszabás alapján fizetendõ eljárási illetéket az állami
adóhatóság állapítja meg (kiszabás). A vagyonszerzési illeték kiszabására irányuló eljárás esetén a határozat
meghozatalára nyitva álló határidõ 60 nap.”

138. §

Az Art. 128/A. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott fellebbezés elbírálására nyitva álló határidõ 15 nap.
(5) Ha a cégbíróság az állami adóhatóságot külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe megszüntetés iránti kérelme
benyújtásának tényérõl , illetve bármely cég elleni törvényességi felügyeleti eljárása során a megszüntetési eljárás
megindításának tényérõl, illetõleg arról értesíti, hogy felszámolásra, végelszámolásra az adott cégformára tekintettel
nem kerülhet sor, az állami adóhatóság – a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján is – elektronikus úton
haladéktalanul tájékoztatja a cégbíróságot arról, hogy az érintett adózónál adóhatósági eljárás van-e folyamatban,
illetve arról, hogy az értesítés alapján ellenõrzést, végrehajtást kezdeményez-e. Amennyiben a cégbírósági értesítés
alapján az állami adó- és vámhatóság az adózónál ellenõrzést kezdeményez, úgy azt a végelszámolás esetén
lefolytatandó ellenõrzés szabályai szerint folytatja le, és az értesítéstõl számított 60 napon belül fejezi be. Ez esetben
a hatósági eljárásra e § rendelkezései irányadók, azonban új eljárásra utasításnak nincs helye.
(6) Az állami adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja az adózóval szemben folytatott,
e § szerinti eljárás(ok) jogerõs befejezésérõl, illetve végelszámolás esetén arról is, hogy az adózónak van-e az állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.”

139. §

Az Art. 134. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adópolitikáért felelõs miniszter rendeletben állapíthatja meg az illeték megállapításának mellõzésére
vonatkozó szabályokat, ha ezt az állampolgárok szélesebb körét érintõ rendkívüli esemény, elemi csapás indokolja.”

140. §

Az Art. 141. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelõs miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti
intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a kérelembõl megállapíthatóan a határozat, önálló
fellebbezéssel megtámadható végzés (intézkedés) jogszabálysértõ volta nem valószínûsíthetõ vagy a bírósági
felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte. A felügyeleti intézkedés mellõzésérõl, illetve a felügyeleti intézkedés iránti
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról az adóhatóság, az adópolitikáért felelõs miniszter, illetve a NAV
felügyeletére kijelölt miniszter az adózót határozat (végzés) meghozatala nélkül értesíti.”

141. §

Az Art. 145. § (1) bekezdése a következõ új f) ponttal egészül ki:
[Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:]
„f) a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat.”

142. §

Az Art. 146. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtást – a vámhatóság elsõfokú szervei kivételével – az elsõ fokon eljáró adóhatóság folytatja le.”

143. §

(1) Az Art. 151. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) igénylésekor az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat idõpontjában más
adóhatóságnál van-e esedékessé vált tartozása, és az milyen összegû. Az önkormányzati adóhatóság az általa
felülvizsgált, az adózót megilletõ költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), az általa
nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság
megkeresésében közölt – más adóhatóságot megilletõ – tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig
a tartozás megfizetettnek minõsül.
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(2) Az állami adó- és vámhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megilletõ költségvetési támogatást
(adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás,
illetõleg önkormányzati adóhatóság megkeresésében közölt – önkormányzati adóhatóságot megilletõ – tartozás
összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minõsül. A magánnyugdíjpénztárat
megilletõ tagdíj (tagdíj-kiegészítés) és ennek pótlékai tekintetében fennálló túlfizetés visszaigénylése során
az adóhatóság visszatartási jogát kizárólag a magánnyugdíjpénztárak valamelyikét megilletõ tagdíj
(tagdíj-kiegészítés), késedelmi pótlék, illetve önellenõrzési pótlék tekintetében gyakorolhatja.”
(2) Az Art. 151. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlását az adózó kérelmére akkor mellõzheti, ha a költségvetési
támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) elmaradása az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené,
illetve, ha a magánszemély adózó esetében a támogatás elmaradása a saját és a vele együtt élõ hozzátartozója
megélhetését súlyosan veszélyeztetné.”
(3) Az Art. 151. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ új (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Ha az állami adó- és vámhatóságnál igényelt költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés)
összege az adózót terhelõ tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az állami adóhatóság, illetve
a vámhatóság elõször a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos
esedékességû adóknál a tartozás arányában. Az elszámolás eredményeként az állami adóhatóságnál a fennmaradó
összeget a vámhatóságnál, illetve a vámhatóságnál fennmaradó összeget az állami adóhatóságnál nyilvántartott
tartozás kiegyenlítésére kell elszámolni az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességû adóknál a tartozás
arányában. Az ezt követõen fennmaradó összeget pedig a követelések arányában kell átutalni a köztartozás
jogosultjainak.
(7) Ha az önkormányzati adóhatóságnál igényelt költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés)
összege az adózót terhelõ tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az önkormányzati adóhatóság elõször
a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességû adóknál
a tartozás arányában, a fennmaradó összeget pedig a követelések arányában utalja át.”
144. §

Az Art. 152. §-a a következõ új (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Ha az adózó a hatósági átutalási megbízást megelõzõen, de az adó esedékességét követõen teljesített befizetést,
az adóhatóság a jogosulatlanul beszedett összeget a befizetéstõl számított 8 napon belül kamat nélkül téríti vissza.
(4) Ha a befizetés az adózónak felróható okból nem beazonosítható, a határidõ a befizetés azonosításától kezdõdik.
A befizetés pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók esetén abban az esetben minõsül beazonosíthatónak, ha
az adózó a bejelentett pénzforgalmi számláról vagy adószáma feltüntetésével utal, illetve pénzforgalmi
számlanyitásra nem kötelezett adózó esetén abban az esetben minõsül beazonosíthatónak, ha az adózó adószámát
(adóazonosító jelét) feltünteti.”

145. §

Az Art. 159. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtást foganatosító adóhatóság a benyújtott végrehajtási kifogást az ügy összes iratával együtt 15 napon
belül felterjeszti a felettes adóhatósághoz, kivéve, ha a végrehajtást foganatosító adóhatóság a kifogásban foglaltakat
maradéktalanul elfogadja és errõl a benyújtót tájékoztatja. A végrehajtási kifogásról a végrehajtást foganatosító
adóhatóság felettes szerve 15 napon belül dönt. A megtámadott intézkedést helybenhagyja, megváltoztatja,
megsemmisíti vagy az adóvégrehajtót az elmulasztott intézkedés megtételére kötelezi határidõ tûzésével.
A végrehajtást foganatosító adóhatóság megbízásából eljáró önálló bírósági végrehajtót megilletõ díjazással
kapcsolatos végrehajtási kifogást – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a végrehajtó székhelye szerint
illetékes helyi bíróság bírálja el. Ha az adózó a végrehajtási kifogást olyan kötelezettség végrehajtása érdekében
foganatosított végrehajtási cselekménnyel szemben terjeszti elõ, amely kötelezettséget az állami adóhatóság a 43. §
(1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján tart nyilván, az állami adóhatóság haladéktalanul megkeresi
a határozatot hozó hatóságot a jogerõs határozat megküldése érdekében. A határozatot hozó hatóság a megkeresést
a beérkezésétõl számított 8 napon teljesíti. Ebben az esetben a végrehajtási kifogás elbírálásának határideje a fizetési
kötelezettséget megállapító jogerõs határozat beérkezésétõl kezdõdik.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

25267

146. §

(1) Az Art. 160. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az állami adóhatóság illetékügyekben a végrehajtási eljárást kérelemre felfüggesztheti, ha az illetékfizetési
kötelezettség megszûnése várható.”
(2) Az Art. 160. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végrehajtási eljárás szünetel, ha
a) az adózó kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) a fizetési halasztás, részletfizetés vagy az adótartozás mérséklésére irányuló kérelem tárgyában jogerõs döntést
még nem hoztak,
c) az adózó meghalt, illetõleg megszûnt, az adó megfizetésére határozattal kötelezett személyt megállapító határozat
jogerõre emelkedéséig,
d) az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata során az elsõ alkalommal elõterjesztett végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelmet jogerõsen még nem bírálták el,
e) az adó megfizetésére való kötelezésre e törvény 35. § (2) bekezdésének f) pontja alapján került sor és az adó
megfizetésére kötelezettel szemben felszámolási eljárás indult, a felszámolási eljárás megindításának közzétételétõl
a felszámolás jogerõs befejezéséig,
f) külön törvény így rendelkezik.”
(3) Az Art. 160. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem eredményezi a végrehajtási eljárás szünetelését az adózó fizetési könnyítésre vagy adótartozás mérséklésre irányuló
kérelmének benyújtása, ha]
„a) az adózó korábbi, ilyen tárgyú kérelmét az adóhatóság jogerõs határozattal elbírálta, a kérelmet az adózó
visszavonta vagy az adóhatóság az eljárást jogerõs végzéssel megszüntette,”

147. §

(1) Az Art. 161. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adóhatóság a végrehajtás eredménytelenségérõl és az eljárás megszüntetésérõl a behajtást kérõt tájékoztatja.
A végrehajtás során felmerült ki nem egyenlített költségeket az adóhatóság állapítja meg, melyet az adóhatóság és
a behajtást kérõk követelésarányosan viselnek. Az adóhatóság eredménytelen felszólítást követõen határozattal
kötelezi a behajtást kérõt a költségek megfizetésére. A határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okiratnak
minõsül.”
(2) Az Art. 161. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Nem kell alkalmazni az e § alatti szabályokat a központi költségvetés terhére kifizetett azon összeg
vonatkozásában, amely összeg állami kezességvállalás, garancia, vagy viszontgarancia érvényesítése miatt vált
a tartozás kötelezettjének az állammal szemben fennálló tartozásává – ideértve a kezességvállalási díjat is – és amely
összeget adók módjára kell behajtani.”

148. §

Az Art. 164. §-a a következõ új (12)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(12) Amennyiben hagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, úgy az adó megállapításához, az adótartozás
végrehajtásához és a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévülése az adózó halálának napjától a hagyatéki
eljárást lezáró döntés jogerõre emelkedésének idõpontjáig nyugszik.
(13) Az adó megállapításához való jog elévülése 6 hónappal meghosszabbodik, ha a felettes adóhatóság, illetve
az adópolitikáért felelõs miniszter felügyeleti intézkedés keretében megállapítja, hogy a felülvizsgált döntés
súlyosításának lenne helye, és ezért új eljárás lefolytatását rendeli el.”

149. §

(1) Az Art. 172. § (1) bekezdés e) és ny) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A magánszemély adózó – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedõ
mulasztási bírsággal sújtható, ha]
„e) a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja,
a bizonylatokat az elõírásoktól eltérõen állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az elõírásoktól
eltérõen vezeti, a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket
megsérti, vagy közzétett éves beszámolója, egyszerûsített éves beszámolója egészében vagy részben nem felel meg
a számvitelrõl szóló törvény elõírásainak.”
„ny) az általános forgalmi adóról szóló törvény XV. fejezete alkalmazásában az utazásszervezési szolgáltatás
igénybevételérõl valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.”
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(2) Az Art. 172. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztatót terhelõ bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírság felsõ határa
a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített
legmagasabb értékének szorzata.”
(3) Az Art. 172. § (19) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(19) Ha az adózó igazolatlan eredetû árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedõ
összegû mulasztási bírságot szabhat ki.”
(4) Az Art. 172. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Ha a magánszemély adózó a 31. § (4) bekezdése szerinti, a személyi jövedelemadó-bevallás késedelmes
benyújtására vonatkozó bejelentést tesz, a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári éve
szeptember 20. napjáig nem szabható ki, kivéve ha az adózó bevallását szeptember 20-a elõtt nyújtja be és igazolási
kérelmet nem nyújt be.”
150. §

(1) Az Art. 175. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A helyi iparûzési adóval, illetve az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bejelentési (változásbejelentési)
kötelezettségeket az adópolitikáért felelõs miniszter által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
teljesíteni.”
(2) Az Art. 175. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az adóazonosító számmal rendelkezõ adózó az állami adóhatósághoz teljesítendõ bejelentési,
változásbejelentési kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehet, illetõleg adóügyeiben az adóhatóságnál
a (13) bekezdés szerinti beadványait elektronikus úton is elõterjesztheti.”
(3) Az Art. 175. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az adózó általános, nemleges adóigazolás, a jövedelemigazolás, illetve az együttes adóigazolás iránti kérelmét
az adó- és vámhatósághoz elektronikus úton is elõterjesztheti. Ez esetben az adó- és vámhatóság az igazolást
elektronikus ûrlapon állítja ki és küldi meg az adózó részére.”
(4) Az Art. 175. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó
eljárások keretében rendeletben szabályozza
a) a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének,
b) a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség teljesítésének,
c) az adóhatósági igazolás, a fizetési könnyítés, illetõleg a köztartozásmentes adózói adatbázisba történõ felvétel
iránti kérelmek intézése rendjének,
d) az adófizetés teljesítésének,
e) az állami adóhatóság által a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adózók számára biztosított
lekérdezések,
f) az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésének, illetõleg ezen adatok letöltésének,
g) a végrehajtás során teljesítendõ fizetési kötelezettségek teljesítésének,
h) egyes adóügyek távbeszélõn történõ ügyintézésének, az elektronikus kézbesítés szabályainak,
i) végrehajtási eljárás során az elektronikus ügyintézés,
j) az Európai Közösség más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik
államban letelepedett adóalanynak belföldön, illetve a belföldön letelepedett adóalanynak az Európai Közösség más
tagállamában érvényesített visszatéríttetési kérelmével (kiigazítási nyilatkozatával) kapcsolatos eljárás rendjének,
ideértve az elektronikus levélben (e-mailen) történõ ügyintézés
módját és technikai feltételeit.”

151. §

Az Art. 177/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„177/A. § Az állami adóhatóság a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést,
az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ követeléseit
az MKK Magyar Követeléskezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságra (a továbbiakban: MKK Zrt.) ruházhatja át
(engedményezés). Az e rendelkezés alapján engedményezett követelést az MKK Zrt. tovább engedményezheti.
Az engedményezés részletes feltételeit az állami adóhatóság és az MKK Zrt. által kötött megállapodás szabályozza.
Az engedményezésre a Ptk. 328–330. §-ai megfelelõen alkalmazandóak. Nem engedményezhetõ olyan követelés,
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amely mögött jogszabályon, vagy kötelmi jogviszonyon alapulva a Magyar Állammal, annak intézményeivel vagy
egyszemélyes társaságaival szemben követelés lenne érvényesíthetõ.”
152. §

Az Art. 178. § 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. minõsített adózó: az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a kérelem
elõterjesztésének napját megelõzõ 3 éven át mûködött, és a kérelem benyújtását megelõzõ elévülési idõn belül
az állami adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy
áll csõd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetõleg az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés
(adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elõ. Az állami adóhatóság a minõsített adózót kérelmére az erre a célra
létrehozott és közzétett külön nyilvántartásában tünteti fel. Amennyiben a nyilvántartásba vételt követõen az adózó
a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli,”

153. §

Az Art. a következõ 184. §-sal egészül ki:
„184. § (1) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 43. §
(6) bekezdését a 2010. december 31-ét követõen benyújtott visszatérítési kérelemre indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 49. § (2) bekezdését,
92. § (10) bekezdését, 102. § (1) bekezdését, valamint a 164. § (10) bekezdését a 2010. december 31-ét követõen indult
ellenõrzési eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 164. §
(12) bekezdését a 2010. december 31-ét követõen indult hagyatéki eljárások esetében kell alkalmazni.
(4) Az állami adóhatóság az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv részére – e szervezetek megállapodása
alapján – 2011. január 31. napjáig átadja az egyéni vállalkozók által 2008. december 28. és 2010. december 31. napja
között közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentett, az egyéni vállalkozók tevékenységi köreivel kapcsolatos
adatokat.
(5) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 31. § (4) bekezdését,
és 172. § (20) bekezdését a 2010. adóévrõl benyújtott bevallások során is alkalmazni kell.
(6) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 177/A. §-át a 2011.
január 1-jétõl engedményezés útján átruházott követelésekre kell alkalmazni.
(7) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 172. § (1) bekezdés
ny) pontját azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben az utazásszervezõnek fizetett elõleg jóváírása,
kézhezvétele 2011. január 1-jére vagy azt követõ napra esik.
(8) E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell
alkalmazni a 2011. január 1-jén jogerõsen el nem bírált ügyekben, továbbá e rendelkezések hatálybalépését követõen
az azt megelõzõ idõszakra teljesítendõ, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés
elkövetésének idõpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-,
pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott
legmagasabb mérték alkalmazható.
(9) Az adózónak e törvény Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított
rendelkezéseinek hatálybalépését követõen – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az azt megelõzõ idõszakra
teljesítendõ bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelõleg-fizetési, bizonylatkiállítási,
adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét e törvény Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok szerint kell
teljesítenie.”

154. §

Az Art.
1. 7. § (1) bekezdésében az „az adóhatóság elõtt” szövegrészek helyébe az „az adóhatóság, az adópolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium elõtt” szövegek,
2. 7. § (2) bekezdésében az „az adóhatóság elõtt” szövegrész helyébe az „az adóhatóság, az adópolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium elõtt” szöveg, valamint a „képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú
alkalmazott,” szövegrész helyébe a „képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,” szöveg,
3. 16. § (4) bekezdésében az „és a Tbj. 56/A. §-a szerinti személyt saját biztosítási jogviszonya tekintetében is” szövegrész
helyébe a „, valamint a Tbj. 56/A. § szerinti kötelezettet” szöveg,
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4. 17/A. § (1)–(6), valamint (8) bekezdéseiben a „törzskönyvi szerv” szövegrészek helyébe a „törzskönyvi jogi személy”
szöveg,
5. 17/A. § (5) bekezdésében a „törzskönyvi szervnél” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személynél” szöveg, valamint
a „törzskönyvi szervnek” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személynek” szöveg,
6. 17/A. § (8) bekezdésében a „törzskönyvi szervvel” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személlyel” szöveg,
7. 29. §-ában az „A munkáltató bejelentése alapján” szövegrész helyébe az „A munkáltató (kifizetõ) bejelentése alapján”
szöveg,
8. 36/B. § (2) bekezdés elsõ mondatában az „5 napos” szövegrész helyébe a „10 napos” szöveg,
9. 37. § (4) bekezdésében a „visszatérítendõ jövedelemadót” szövegrész helyébe a „visszatérítendõ jövedelemadót,
egészségügyi hozzájárulást” szöveg,
10. 52. § (7) bekezdésének g) pontjában a „Tbj. 56/A. §-a szerinti személyt” szövegrész helyébe a „Tbj. 56/A. § (4) bekezdése
szerinti kötelezettet” szöveg,
11. 52. § (11) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság” szöveg,
12. 54. § (7) bekezdés e) pontjában az „az adóztatáshoz, az adóztatás ellenõrzéséhez, felügyeletéhez” szövegrész helyébe
a „jogszabályban meghatározott feladata ellátásához” szöveg,
13. 100. § (5) bekezdésében az „az eljárási határidõ meghosszabbításáról” szövegrész helyébe az „a kifogás elutasításáról,
az eljárási határidõ meghosszabbításáról” szöveg,
14. 103. § (1) bekezdésében az „adóhatóság, illetõleg a vámhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság” szöveg,
15. 116. § (6) bekezdésében az „Az állami adóhatóság vezetõjének, a vámhatóság” szövegrész helyébe az „Az állami adóés vámhatóság” szöveg,
16. 132/B. § (1) bekezdésében a „kapcsolt vállalkozási viszonyban álló társaságok” szövegrész helyébe a „kapcsolt
vállalkozások” szöveg, 132/B. § (9) bekezdés b) pontjában az „egyéb módszer alapján” szövegrész helyébe
az „az a) pontban nem szereplõ módszer alapján” szöveg,
17. 134. § (2) bekezdésében az „a (4)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
18. 136 § (2) bekezdésében az „önálló fellebbezést törvény megengedi.” szövegrész helyébe az „önálló fellebbezést
e törvény megengedi.” szöveg,
19. 141. § (1) bekezdésében az „adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelõs miniszter,
illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter” szöveg,
20. 141. § (2) bekezdésében az „adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelõs miniszter,
illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter” szöveg,
21. 141. § (3) bekezdésében az „adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrészek helyébe az „adópolitikáért felelõs miniszter,
illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter” szöveg,
22. 141. § (4) bekezdésében az „adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelõs miniszter,
illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter” szöveg,
23. 142. § (2) bekezdés e) pontjában az „az állami adóhatóság vezetõje, illetõleg a vámhatóság” szövegrész helyébe
az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
24. 175. § (20) bekezdésében a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „60 nap” szöveg,
25. 175. § (21) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe „30 napon” szöveg,
26. 176. § (9) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „február 25-éig” szöveg,
27. 178. § 18. pontjában a „foglalkoztató is” szövegrész helyébe „foglalkoztató, kivéve a külföldi foglalkoztatót” szöveg,
28. 2. melléklet III/5. pontjában a „22. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „22. § (15) bekezdése” szöveg,
29. 3. számú melléklet G/4. pontjában a „lakcímét, székhelyét” szövegrész helyébe a „lakcímét, székhelyét, adóazonosító
számát” szöveg,
30. 4. számú melléklet 2. pontjában a „külföldi személy adóköteles bevétele” szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû
magánszemély adóköteles bevétele” szöveg, illetve a „külföldi személyt terhelõ adót” szövegrész helyébe a „külföldi
illetõségû magánszemélyt terhelõ adót” szöveg,
31. 4. számú melléklet 5. pontjában a „külföldi személytõl levont adó” szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû
magánszemélytõl levont adó” szöveg, a „külföldi személy az illetõségigazolás” szövegrész helyébe a „külföldi
illetõségû magánszemély az illetõségigazolás” szöveg, valamint a „külföldi személy által megjelölt fizetési számlájára”
szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû magánszemély által megjelölt fizetési számlára” szöveg,
32. 4. számú melléklet 6. pontjában a „külföldi személyt az adóhatóság elõtti képviseleti jogosultságát igazoló” szövegrész
helyébe a „külföldi illetõségû magánszemélyt az adóhatóság elõtti képviseleti jogosultságát igazoló” szöveg,
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33. 4. számú melléklet 7. pontjában a „külföldi személy az illetõségigazolást az adóévben” szövegrész helyébe a „külföldi
illetõségû magánszemély az illetõségigazolást az adóévben” szöveg, a „külföldi személy a kifizetés idõpontjáig”
szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû magánszemély a kifizetés idõpontjáig” szöveg, a „külföldi személy
az illetõségigazolást az adóbevallás” szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû magánszemély az illetõségigazolást
az adóbevallás” szöveg, valamint a „hiteles magyar nyelvû fordításáról” szövegrész helyébe a „magyar nyelvû
szakfordításáról” szöveg,
34. 4. számú melléklet 8. pontjában a „külföldi személy a bevallást megelõzõen” szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû
magánszemély a bevallást megelõzõen” szöveg, valamint a „hitelesen magyarra fordított okiratban” szövegrész
helyébe a „szakfordítással ellátott okiratban” szöveg,
35. 4. számú melléklet 12. pontjában a „külföldi személy belföldön adóköteles” szövegrész helyébe a „külföldi illetõségû
magánszemély belföldön adóköteles” szöveg, valamint a „külföldi személyt adóbevallási” szövegrész helyébe
a „külföldi illetõségû magánszemélyt adóbevallási” szöveg
lép(nek).
155. §

Az Art. 2., 3. és 8. számú melléklete e törvény 8–10. számú melléklete szerint módosul.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényhez, illetve az adózás rendjérõl szóló törvény
módosításához kapcsolódó egyéb jogszabály módosítások
156. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 20. §-a a következõ 26. ponttal egészül ki:
[20. § E törvény alkalmazásában]
„26. vámhatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,”
(2) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény
1. 4/C. § (4) bekezdés c) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény” szöveg,
2. 4/H. § (1) bekezdés harmadik mondatában „az adóhatóság” szövegrész helyébe „a vámhatóság” szöveg,
3. 4/I. § (2) bekezdés c) pontjában a „vámhatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

157. §

(1) A Hszt. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya a rendvédelmi szervek (a rendõrség, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtási szervezet,
az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos
állományú tagjainak szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására
terjed ki.”
(2) A Hszt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magasabb szolgálati beosztáshoz elõírt iskolai végzettség (szakképesítés) megszerzése érdekében, a megfelelõ
oktatási intézménybe való felvételhez, továbbá – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal kivételével – a regionális, területi, helyi szervek vezetõjének kinevezéséhez pályázatot kell, jogszabályban
meghatározott szolgálati beosztások betöltéséhez pályázatot lehet kiírni. A vezetõi kinevezés visszavonására
tekintettel felajánlott másik vezetõi beosztás pályázat kiírása nélkül betölthetõ.”
(3) A Hszt. 307. §-a, illetve az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés és cím lép:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományára vonatkozó szabályok
307. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományára e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományára megfelelõen alkalmazni kell
a 211–215. §-ok, továbbá a 258. §, valamint a 258/A–258/C. §-ok rendelkezéseit.”
(4) A Hszt. 308. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„308. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke gyakorolja az e törvényben az országos parancsnok részére biztosított
jogköröket.
(2) A 2. § alkalmazásában:
a) munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény alapján munkáltatói jogkört
gyakorló vezetõ,
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b) állományilletékes parancsnok: az elnök, az elnökhelyettes, az informatikai feladatokat ellátó intézetek,
a humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet, a bûnügyi fõigazgatóság, a középfokú vámszervek
fõigazgatója, és a regionális bûnügyi igazgatóság, valamint az alsó fokú vámszervek igazgatója,
c) országos parancsnokság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala.”
A Hszt. 314. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 113. § (1) bekezdés a) pontja alapján költségtérítésre, ha olyan
szervezeti egységhez kerül vezénylésre, melynek székhelye megegyezik az eredeti szervezeti egységének
székhelyével.”
A Hszt. 315. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„315. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának a 62. §-ban foglaltakon kívül meg kell térítenie
a megkezdett alapfokú és középfokú szaktanfolyamoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke által megállapított
költségeit, valamint az általa megkezdett olyan tanfolyamok tandíját is, amelyet helyette a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal fizetett ki, ha szolgálati viszonya 10 éven belül a 62. § (1) bekezdésében meghatározott ok miatt szûnt meg.
5 évet meghaladó hivatásos szolgálat esetén a fenti költségeknek a le nem töltött évekre esõ hányadát kell
megfizetni.”
A Hszt. 320. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Hszt. 88. § (2) bekezdésének második mondatában meghatározott engedély abban az esetben adható meg, ha
a túlszolgálat pénzbeni megváltásához szükséges pénzügyi fedezet elõzetesen biztosított.”
A Hszt. 322. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját a kormánytisztviselõkre irányadó
illetményalap százalékában pótlékok illetik meg.
A pótlékok mértéke:
– készenléti pótlék esetén
– éjszakai pótlék esetén
– veszélyességi pótlék esetén
– gépjármûvezetõi pótlék

teljesített óránként
óránként
havonta
havonta

0,25%
0,5%
45%
13%

„
(9) A Hszt.
1. 37. § (3) bekezdés második mondatában a „Vám-és Pénzügyõrségnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál” szöveg,
2. 245/A. §-ában, illetve az azt megelõzõ alcímben a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és
Vámhivatal” szöveg,
3. 309. § (1) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrséghez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz”
szöveg,
4. 309. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
5. 310. § (1) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrségnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál”
szöveg,
6. 312. §-ában a „vámigazgatási szakon” szövegrész helyébe a „vám- és jövedékigazgatási vagy pénzügynyomozói
szakirányon” szöveg,
7. 313. §-ában a „vám- és pénzügyõrségnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg,
8. 314. § (1) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
9. 314. § (3) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõri Iskola” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal
humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete” szöveg, a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
10. 316. §-ában a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
11. 320. § (3) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
12. 320. § (4) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrségnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál”
szöveg,
13. 322. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
14. 329. § (1) bekezdés a) pontjában a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szöveg,
15. 342. § (1) bekezdés g) pontjában a „vám- és pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szöveg,
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16. 342. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „a vám- és pénzügyõrség irányításáért,” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletéért,” szöveg
lép.
158. §

(1) A Be. 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:”
(2) A Be. 36. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:]
„b) áru hamis megjelölése (Btk. 296. §), bitorlás (Btk. 329. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése
(Btk. 329/A. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító mûszaki intézkedés kijátszása (Btk.
329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 329/D. §),”
(3) A Be. 178/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„178/A. § (1) A nyomozás elrendelését követõen az ügyész, illetõleg az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság
a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint – ha ez az ügy jellege miatt szükséges – a gyanúsítottról (feljelentettrõl,
illetõleg az elkövetéssel gyanúsítható személyrõl) a tényállás felderítése érdekében adatok szolgáltatását igényelheti
az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelõ szervtõl és egyéb üzleti titoknak minõsülõ adatot kezelõ szervtõl.
A nyomozó hatóság az adóhatóságtól, a hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettõl, a banktitoknak,
értékpapírtitoknak, pénztártitoknak minõsülõ adatot kezelõ szervtõl, a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint
az ingatlan-nyilvántartásból az ügyész jóváhagyása nélkül is igényelheti adatok szolgáltatását. Az adatszolgáltatás
nem tagadható meg.”
(4) A Be. 201. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kívül az alábbi
esetekben van helye:]
„b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fogalmazó és ügyintézõ, az ügyészségi nyomozó, az önálló és
a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes, a rendõrség hivatásos
állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, valamint a felsoroltak, továbbá a Nemzeti Adóés Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozó vonatkozásában
elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ közélet tisztasága elleni bûncselekmények,”
(5) A Be.
1. 29. § e) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
2. 37. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg
lép.

159. §

(1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fegyveres szervek (honvédség, rendõrség, polgári védelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, állami és
hivatásos önkormányzati tûzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos (szerzõdéses) állományú tagja által a szolgálati viszony tartama alatt a szolgálati helyen, illetõleg
a szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni. A fegyelmi
hatóság – amennyiben elkobzás, illetõleg jármûvezetéstõl eltiltás szükségessége felmerül – a szabálysértési hatóságot
eljárása eredményérõl értesíti. Ha a szolgálati viszony a szabálysértés elbírálása elõtt megszûnt, a szabálysértést
a szabálysértési hatóság bírálja el.”
(2) A Szabs. tv. 35. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják]
„h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kormány által kijelölt szerve;”
(3) A Szabs. tv. 76. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati jogviszonyban álló tagja jogosult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve hatáskörébe tartozó szabálysértés elkövetésén tetten ért, illetõleg annak elkövetésével gyanúsítható
személy kilétét megállapítani. Ebbõl a célból jogosult az ilyen személyeket feltartóztatni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerveihez vagy a rendõrséghez elõállítani.”
(4) A Szabs. tv. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezése alapján az eljárás alá vont személyt vagy tanút, aki
a szabálysértési hatóság vagy a bíróság elõtt, illetõleg más eljárási cselekményen a szabályszerû idézésre nem jelenik
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meg, s távolmaradását alapos okkal nem menti ki, a rendõrség útján – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve elõtt
folyamatban lévõ eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve útján – elõ lehet vezetni.
Az elõvezetés – az elrendelõ hatóság rendelkezése alapján – útbaindítással is foganatosítható.”
(5) A Szabs. tv.
1. 34. § (1) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,”
szöveg,
2. 79. § (4) bekezdésében az „a Vám- és Pénzügyõrség,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve,” szöveg,
3. 134. § (2) bekezdés a) pontjában az „a vám- és pénzügyõrség,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszerve,” szöveg,
4. 155. § (5) bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kormány
által kijelölt szerve” szöveg,
5. 161. § (2) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve”
szöveg,
6. 164. §-ában az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve” szöveg
lép.
160. §

(1) A Vtv. 1. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„1/a. vámhatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
1/b. állami adóhatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve,
1/c. vámhivatal: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszerve vagy annak kirendeltsége.”
(2) A Vtv. 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[megbízható vámadós: az a személy, aki, illetve amelynek vezetõje igazolja, hogy gazdasági tevékenységével összefüggõ
súlyos bûncselekmény miatt nem minõsül büntetett elõéletûnek, valamint]
„a) akinek a kérelem elbírálása vagy a vámhatóság ellenõrzése idõpontjában nincs a magyar állami adóhatóságnál,
illetve vámhatóságnál – engedély nélkül – az elõírt vagy a fizetési felszólításban meghatározott idõtartamon túl meg
nem fizetett tartozása (a továbbiakban: kintlévõség), továbbá valamely tagállam vámhatósága által végrehajtani kért
vámtartozása, és”
(3) A Vtv. 2. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amikor a felettes vámszerv, vagy az adópolitikáért felelõs miniszter vámigazgatási eljárás során felügyeleti
intézkedés keretében jár el, az adózás rendjérõl szóló törvény felügyeleti intézkedésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
(4) A Vtv. 16. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vámhatóság tájékoztatja a vámtitokról]
„b) az ügyészt, valamint a megkeresés célja szerint indokolt adatok tekintetében a nyomozó hatóságot,
a bûncselekmények megelõzése, felderítése, a büntetõeljárás megindítása vagy lefolytatása céljából,”
(5) A Vtv. 16. § (6) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(6) A vámhatóság tájékoztatja a vámtitokról]
„k) az adópolitikáért felelõs minisztert, ha a tájékoztatás jogszabályban meghatározott feladata ellátásához
szükséges,”
(6) A Vtv. 48. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Mentes az általános forgalmi adó biztosítása alól a vámigazgatási eljárásban az az adóalany, akinek folyamatos
mûködés mellett a tárgyévet megelõzõ kettõ egymást követõ naptári éven belül nem keletkezett az állami
adóhatóságnál általános forgalmi adó jogcímen kintlévõsége, illetõleg a vámhatóságnál kintlévõsége.”
(7) A Vtv. 56. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az esedékes vámösszeget és/vagy a nem közösségi adók és díjak összegét, illetve az e törvény 61/A. §-a szerint
megállapított vámigazgatási bírságot az elõírt idõtartamon belül nem fizették meg, illetve bármely tagállam
vámhatósága a tartozás végrehajtása érdekében megkeresést küld, a vámhatóság haladéktalanul intézkedik
az alábbiak szerint:
1. amennyiben a tartozást a vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes egészében fedezi, a vámhatóság azt
érvényesíti, vagy
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2. amennyiben a tartozást a vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes összegében nem fedezi,
a rendelkezésre álló biztosítékot elszámolja, és a fennmaradó összeg vonatkozásában, továbbá, ha biztosítékot
nyújtani nem kellett, a végrehajtási eljárás megindítása iránt haladéktalanul intézkedik.
(2) A végrehajtási eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult. A végrehajtási eljárásra az adózás rendjérõl szóló
törvénynek az adótartozás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a behajthatatlan
adótartozás nyilvántartására és az elévülésre vonatkozó rendelkezéseit.”
(8) A Vtv.
1. 6. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,
2. 7/A. § d) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának vagy a Vám- és Pénzügyõrség”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
3. 7/B. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
4. 7/B. § (4) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
5. 7/D. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és
Vámhivatal” szöveg,
6. 17. § (4) bekezdésében „az országos parancsnok” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke”
szöveg,
7. 33/A. § (6) bekezdésében „az országos parancsnok” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke”
szöveg,
8. 59. § (3) bekezdésében a „számlavezetõ szerv” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg
lép.
161. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ új
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Jövedéki ügyben – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a vámhatóság jár el.”
„(7) A végrehajtási eljárás lefolytatására az adóhatóság jogosult.”
(2) A Jöt. 7. § 10. és 11. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában]
„10. adóhatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve;
11. vámhatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve vagy annak kirendeltsége;”
(3) A Jöt.
1. 5. § (2)–(4) bekezdésében a „vámhatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
2. 120. § (8) bekezdés a)–c) pontjaiban a „vámhatóság vezetõje” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetõje” szöveg
lép.

162. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 1. § (4) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Kormányhivatal]
„f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.”
(2) A Ksztv. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt mûködõ központi államigazgatási szerv.
A kormányhivatal különös típusa az államigazgatási feladatok mellett fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó
kormányhivatal.”

163. §

A Ktjv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet
irányító szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével és ide nem értve a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt –, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által
rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál, a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei
kivételével –, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál,
továbbá jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve
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a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint – a belsõ igazgatási szervei
kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû
kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében
az alapilletményének 15%-a.”
164. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés
második mondatában a „Jogszabály” szövegrész helyébe a „Törvény eltérõ rendelkezése hiányában jogszabály”
szöveg lép.

165. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívás eredménytelen, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai
szerint nem folytatható le, a felszámoló errõl írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be
a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezõk közötti felosztására. A felszámoló
záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történõ benyújtásával és az adó
megfizetésével egyidejûleg nyújt be az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezõi
igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és
vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem beérkezését követõ 8 munkanapon belül a bíróság
a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatát megküldi a hitelezõknek [a (3) bekezdés szerinti
eltéréssel], továbbá az állami és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre vonatkozó észrevételeket, illetve
a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozó kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidõ
jogvesztõ.”

166. §

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 14. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplõ adatainak megváltozását – ideértve az egyéni vállalkozói
tevékenység megszüntetésének szándékát is – a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra
rendszeresített elektronikus ûrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési ûrlap) a Hatóságnak bejelenteni.
A változásbejelentési ûrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát, valamint a megváltozott
adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges – külön
törvényben rögzített – további adatokat a változásbejelentési ûrlappal együtt elõterjesztve a Hatóság útján is
eljuttathatja az állami adóhatósághoz.”
(2) Az Evtv. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a visszaigazolás
a 9. § a) és b) pontjában meghatározott, valamint az adatváltozással érintett adatokat tartalmazza.”

167. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
56. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepének és az európai gazdasági egyesülés telephelyének
megszüntetése iránti kérelmet a cégnek változásként kell a cégbírósághoz benyújtania. A változásbejegyzési kérelem
benyújtásának tényét tanúsító, e törvény 36. § (1) bekezdése szerinti igazolást a cégbíróság az állami adóhatóság
részére is megküldi.”
(2) A Ctv. 56. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak – az adóhatóság elektronikus értesítésére vonatkozó rendelkezés
kivételével – megfelelõen irányadók a külföldiek magyarországi kereskedelmi képviseletének törlésére is.”

168. §

A Ctv. 62. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A cég a cégjegyzékbõl való törléssel szûnik meg. Ha a cég törlésére nem felszámolási eljárást követõen kerül sor,
a cégbíróság a céget akkor törölheti a cégjegyzékbõl, ha az állami adóhatóság – a vámhatóságtól beszerzett adatok
alapján is – elektronikus úton arról tájékoztatja, hogy a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenõrzést,
végrehajtást nem kezdeményez vagy ennek hiányában az 56. § (1) bekezdésében, a 84. § (1) bekezdésében, vagy
a 91. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus értesítéstõl, illetve a végelszámolást lezáró beszámoló
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közzétételétõl számított 90 nap eltelt. Végelszámolás esetén az állami adóhatóság arról is tájékoztatja a cégbíróságot,
hogy a cégnek van-e az állami adóhatóságnál, vagy – a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján – a vámhatóságnál
nyilvántartott köztartozása. Amennyiben a tájékoztatás szerint az adóhatóság a cégnél eljárást folytat, vagy
ellenõrzést, végrehajtást kezdeményez, vagy a cég köztartozással rendelkezik, a cég csak az adóhatósági eljárások
jogerõs befejezésérõl szóló, végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást érintõen nemlegesnek minõsülõ
elektronikus tájékoztatást követõen törölhetõ a cégjegyzékbõl. A cégjegyzék azt is tartalmazza, hogy a törlésre
kérelemre vagy hivatalból került-e sor.”
169. §

(1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/B. § (1) bekezdése a következõ
b) ponttal egészül ki:
[Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:]
„b) az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság.”
(2) A Díjtörvény a következõ új 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § E törvénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvénnyel megállapított 32/B. §
(1) bekezdés b) pontját a 2010. december 31-ét követõen indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.”

170. §

E törvény 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § (1) Az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló 2009/917/IB tanácsi határozattal összefüggésben
az EU váminformációs rendszerének adataihoz való közvetlen hozzáférésre, nemzeti hatóságként a NAV jogosult.
(2) A nemzeti hatóság az EU váminformációs rendszerébe a nemzeti jogszabályok súlyos megsértésének megelõzése,
kivizsgálása, az információk gyorsabb hozzáférhetõbbé tételével a büntetõeljárás lefolytatásának és a tagállamok
vámigazgatási szervei közötti együttmûködés és ellenõrzési eljárások hatékonysága céljából rögzíti a természetes
személyek:
a) személyes adatait:
aa) családnév, leánykori név, utónevek, korábbi családnevek és felvett nevek,
ab) születési hely és idõ,
ac) állampolgárság,
ad) nem,
ae) személyazonosító okmányok (útlevelek, személyazonosító igazolványok, vezetõi engedélyek) száma, kiadásának
helye és ideje,
af) lakcím,
b) az elkövetett jogsértés megnevezését,
c) alkalmazott szankciót.
(3) Az EU váminformációs rendszerébõl a nemzeti hatóság által rögzített személyes adatokat a 72. § (1) bekezdésében
meghatározott törlési határidõk alapján, de legfeljebb húsz év elteltével törölni kell.”

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
171. §

Hatályát veszti az Art.
17. § (3) bekezdés b) pontja,
31. § (11) bekezdése,
46. § (2) bekezdése,
54. § (3) bekezdés elsõ mondatában a „(vámhatóság)” szövegrész,
54. § (8) bekezdése,
57. § (1) bekezdés f) pontja,
89. § (1) bekezdésének a) pontjában az „ellene csõdeljárás indult” szöveg,
90. § (6) bekezdés nyitó szövegében a „véletlenszerû” szöveg,
a 129. § (1) bekezdés c) pontja,
141. § (3) bekezdésében az „A felügyeleti intézkedés mellõzésérõl az adóhatóság, illetve az adópolitikáért felelõs
miniszter az adózót határozat (végzés) meghozatala nélkül értesíti.” szövegrész,
11. 147. § (4) bekezdésében a „felettes szerve által alaki szempontból felülvizsgált” szöveg,
12. 150. §-ának (3) bekezdésében a „haladéktalanul” szöveg,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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13. 164. § (10) bekezdése,
14. 172. § (3) bekezdésében az „, az adózó alkalmazottja, képviselõje, az értékesítésben közremûködõ magánszemély
közvetlen vezetõje 500 ezer forintig” szöveg,
15. 182. § (10) bekezdése,
16. 3. számú melléklet B) pontjában „a jövedelmet helyettesítõ felelõsségbiztosítási összeg, valamint” szöveg,
17. 3. számú melléklet D/I/2–3. pontjai,
18. 3. számú melléklet D/I/4. pontjában az „ , a 2. pont szerinti adatszolgáltatást a kifizetéskor” szöveg,
19. 4. számú melléklet 1. pontjában az „és a külföldi szervezet (a továbbiakban együtt: külföldi személy)” szöveg, illetve
az „, a szolgáltatási díjra” szöveg,
20. 4. számú melléklet 4. pontja.
172. §

Hatályát veszti
1. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 3. § (5) bekezdés utolsó mondata, 4/C. § (5) bekezdés d) pontja;
2. a Hszt. 2. § (1) bekezdés e) pontjából a „vám-és pénzügyõrség,” szövegrész, a 318. §, 321. § (2) bekezdése, 321/A. §-a,
324. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 6/B. számú mellékletbõl az „a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regionális
parancsnoka,” szöveg;
3. a Be. 36. § (2) bekezdés e) pontja, a Be. 604. § (8) bekezdésében az „illetõleg az adópolitikáért felelõs miniszter,” szöveg;
4. a Vtv. 16. § (6) bekezdés d) pontja, 16. § (8) bekezdés c) pontja, 17. § (7) bekezdés d) pontja, 51. § (5) bekezdésében
a „számlavezetõ szerv” szövegrész, 56. § (3)–(4) bekezdése, 74. § (5) bekezdése, 75. § (1) bekezdés i) pontja;
5. a Jöt. 48. § (15)–(16) bekezdése;
6. a Ksztv. 1. § (5) bekezdés c) pontja;
7. a Ktjtv. 19. § (3) bekezdésében „az állami adóhatóság, a Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész;
8. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény, a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény 39. §-a;
9. a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló 2007. évi XLIII. törvény 3. §-a,
10. a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 2007. évi
CV. törvény 42. §-a;
11. az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 429. §-a, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény és más törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXXIII. törvény 3. §-a;
12. az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 53–55. §-a és az azt megelõzõ
fejezetcím, valamint 221. §-a;
13. a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 41. § (2) bekezdés f) pontja;
14. az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs
Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény 46. §-át
megelõzõ fejezetcím, 46. §-a és 48. §-a, 52. § (5) bekezdésében az „a 47. §” szövegrész;
15. az állami vagyonnal való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 24–25. §-a és 31. § (1)–(6) bekezdése.

173. §

Hatályát veszti az Európai Unióról szóló szerzõdés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról
szóló, Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Egyezmény és annak szerves részét képezõ Jegyzõkönyvek, valamint
az Egyezmény ideiglenes alkalmazásáról szóló 1995. július 26-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2005. évi
XCIX. törvény.

174. §

(1) Hatályát veszti
1. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
2. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 119/2007.
(V. 31.) Korm. rendelet,
3. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és egyes
kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló 358/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,
4. az egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai
deregulációjáról szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 228. pontja,
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5.

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2008.
(VI. 10.) Korm. rendelet,
6. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2008.
(XII. 29.) Korm. rendelet,
7. a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági
közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-a,
8. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló
182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 489. § (1)–(3) bekezdése és a 490. és 491. §-a,
9. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Vám- és
Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
1. a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet,
2. a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,
3. a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1–14. §-a,
17–18. §-a, 21. § (1) bekezdése, 22–23. §-a és 1. számú melléklete,
4. a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet.
(3) Hatályát veszti
1. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet,
2. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló
45/2004. (XII. 29.) PM rendelet 5. § (3) bekezdése,
3. az egyes PM rendeleteknek a kormányzati szervezetátalakítással összefüggõ módosításáról szóló 43/2006.
(XII. 26.) PM rendelet,
4. az egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyõrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról szóló
28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 6–12. §-ai, 13. § (1)–(2) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 1. és a 2. számú melléklete,
5. az egyes vámjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 3. §-a, valamint 3. és
4. számú melléklete,
6. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet,
7. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 13/1997.
(V. 8.) PM rendelet, valamint a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai részére járó egyes
költségtérítésekrõl szóló 22/2001. (VI. 15.) PM rendelet 22. § (2) bekezdése.
175. §

(1) E törvény 100. §–174. §-ai 2011. június 1-jén hatályukat vesztik.
(2) Ez a § 2011. június 2-án hatályát veszti.
Dr. Scmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõk és pénzügyõrök)
A
Besorolási fokozat megnevezése

B

C

D

Fizetési fokozat

Jogviszony
idõtartama
(év)

Szorzószám

1

Gyakornok

1

0–1

3,10

2

Fogalmazó

2

1–2

3,20

3

2–3

3,30

3
4

4

3–4

3,50

5

5

4–6

3,70

6

6

6–8

3,90

7

Tanácsos

7

8–10

4,20

8

Vezetõ-tanácsos

8

10–12

4,40

9

9

12–14

4,60

10

14–16

4,80

11

16–19

5,10

12

19–22

5,20

13

22–25

5,30

14

25–29

5,60

15

15

29–33

5,70

16

16

33–37

5,80

17

17

37 év felett

6,00

10
11

Fõtanácsos

12
13
14

Vezetõ-fõtanácsos

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségû kormánytisztviselõk és pénzügyõrök)
A

B

C

D

Besorolási fokozat megnevezése

Fizetési fokozat

Jogviszony
idõtartama
(év)

Szorzószám

1
2

3

Gyakornok

1

0–2

1,79

4

Elõadó

2

2–4

1,90

5

3

4–6

2,00

6

4

6–8

2,20

7

5

8–10

2,25

8

6

10–12

2,30

7

12–15

2,50

8

15–18

2,60

11

9

18–21

2,65

12

10

21–24

2,70

13

11

24–27

2,80

14

12

27–29

2,85

15

13

29–31

2,90

14

31–33

3,30

17

15

33–35

4,00

18

16

35–37

4,20

19

17

37 év felett

4,40

9

Fõelõadó

10

16

Fõmunkatárs
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III. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ügykezelõk)
A
Besorolási fokozat
megnevezése

1
2

B

C

D

Fizetési fokozat

Jogviszony idõtartama
(év)

Szorzószám

1

0–2

1,79

3

Ügykezelõ

2

2–10

1,87

4

3

10–20

2,00

5

4

20–30

2,25

6

5

30–37

2,50

7

6

37 év felett

2,75

A

B

C

D

Besorolási fokozat
megnevezése

Fizetési fokozat

Munkaviszony idõtartama
(év)

Szorzószám

1

0–2

1,71

IV. BESOROLÁSI OSZTÁLY (fizikai alkalmazottak)

1
2

Segéd és betanított
munkás

3

2

2–10

1,79

4

3

10–20

1,92

5

4

20–30

2,17

6

5

30–37

2,42

7

6

37 év felett

2,67

8

1

0–2

1,79

9

Szakmunkás

2

2–10

1,90

10

3

10–20

2,30

11

4

20–30

2,60

12

5

30–37

2,90

13

6

37 év felett

3,20

2. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Rendfokozati illetmények táblázata

1

A

B

Rendfokozat

Szorzószám

2

Õrvezetõ

0,34

3

Tizedes

0,35

4

Szakaszvezetõ

0,36

5

Õrmester

0,38

6

Törzsõrmester

0,40

7

Fõtörzsõrmester

0,41

8

Zászlós

0,42

9

Törzszászlós

0,43

10

Fõtörzszászlós

0,44

11

Hadnagy

0,56

12

Fõhadnagy

0,59

13

Százados

0,63

14

Õrnagy

0,69

15

Alezredes

0,75
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16

Ezredes

0,84

17

Dandártábornok

0,95

18

Vezérõrnagy

1,06

19

Altábornagy

1,28

20

Vezérezredes

1,50

3. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Vezetõi munkakörök, beosztások illetménye

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

Megnevezés

Szorzószám

Elnök
Elnökhelyettes
Szakfõigazgató
Fõigazgató
Fõigazgató-helyettes
Igazgató
Igazgatóhelyettes
Fõosztályvezetõ
Fõosztályvezetõ-helyettes
Osztályvezetõ
Ügykezelõ osztályvezetõ

14,50
11,50
9,95
9,00
8,85
8,85
8,30
8,00
7,50
7,00
3,50

4. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Illetménykiegészítés/Bérpótlék
A

1
2
3
4

I. besorolási osztály
II. besorolási osztály
III. besorolási osztály
IV. besorolási osztály

B

C

D

Központi szervnél

Középfokú szervnél

Alsó fokú szervnél

50%
20%
15%
15%

40%
15%
15%
15%

30%
10%
10%
10%

5. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Illetménykiegészítés
A

1

2

felsõfokú iskolai
végzettséggel
rendelkezõ személy
középfokú iskolai
végzettséggel
rendelkezõ személy

B

C

D

Minisztérium hivatali
egységeinél berendelés,
vezénylés alapján,
illetve a központi szervnél

Középfokú
szervnél

Alsó fokú
szervnél

50%

40%

30%

20%

15%

10%
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6. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Vezetõi illetménypótlék táblázata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A

B

C

D

Megnevezés

Központi szerv

Középfokú szerv

Alsó fokú szerv

Elnök
Elnökhelyettes
Szakfõigazgató
Fõigazgató
Fõigazgató-helyettes
Igazgató
Igazgató-helyettes
Fõosztályvezetõ
Fõosztályvezetõ-hely
ettes
Osztályvezetõ

80%
80%
70%
60%
50%
40%
35%
30%
20%

–
–
–
70%
60%
50%
45%
25%
15%

–
–
–
–
–
70%
60%
20%
15%

10%

10%

10%

7. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlása

1

A

B

C

Sorszám

A hatáskör
területe

Munkáltatói jogkör megnevezése

2
3

1.

4

szolgálati
viszonnyal
kapcsolatos
intézkedések

D
A jogkör gyakorlója
a kijelölt miniszter

NAV elnöke

hivatásos állományba vétel
tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése
a KE-höz

X

5

fõtiszt, tiszt esetében

6

szolgálati viszony megszüntetése

7

tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése
a KE-höz

8

fõtiszt, tiszt esetében

9

szolgálati viszony szüneteltetése

10

tábornok esetében

11

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

12

hivatásos állományba visszavétel

13

tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése
a KE-höz

14

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

X

elsõ tiszti kinevezés

X

15
16

2.

rendfokozatot
érintõ döntések

X
X
X
X

X
X

X

magasabb rendfokozatba történõ kinevezés, elõléptetés

17

tábornoki kinevezés elõterjesztése a KE-höz

18

ezredesi elõléptetés

19

fõtiszt, tiszt soron kívüli elõléptetése

X
X
X

X

25284

MAGYAR KÖZLÖNY

20

3.

21

szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések

minisztériumi szerveknél hivatásos szolgálati
beosztások meghatározása

•

2010. évi 177. szám

X

beosztásba történõ kinevezés

22

tábornoki beosztásokba történõ kinevezés,
felmentés, megbízás

X

X

23

ezredesi beosztásokba történõ kinevezés,
felmentés, megbízás

X

X

24

tábornok más fegyveres szervhez történõ
áthelyezése

X

25

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes más
fegyveres szervhez történõ áthelyezése

26

4.

27

fegyelmi
hatáskörök

rendfokozatot, szolgálati viszonyt érintõ fegyelmi fenyítések kiszabása
tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése
a KE-höz

28

fõtiszt, tiszt esetében

29

egyéb fegyelmi fenyítések kiszabása

30

tábornok esetében

31

5.

32

vezényléssel
kapcsolatos
intézkedések

X

X
X
X

külszolgálatra történõ vezénylés
tábornok esetében

X

33

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

34

külföldi tanintézetbe tanfolyamra történõ vezénylés

35

tábornok esetében

36

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

37

vezénylés más szervhez

38

hazai tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira történõ vezénylés

39

tábornok esetében

40

fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében

41

6.

egyéb döntések

X

X
X
X
X

X

X
X

tábornok egyenruha-viselési jogának
megvonása

X

42

tábornok illetménynélküli szabadságának
engedélyezése

X

43

elhunytak minõsítése

44

hõsi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás

45

fegyveres szerv halottjává nyilvánítás

46

elismerések adományozása

47

kitüntetésre vonatkozó javaslat felterjesztése
a KE-höz

X

48

miniszteri elismerések odaítélése

X

49

összeférhetetlenség feloldása

X

50

Ágazati, Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórummal
történõ egyeztetés

X

X

X
X
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8. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Az Art. 2. számú melléklet I/Általános rendelkezések/3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adót – a magánszemély által fizetett jövedelemadót, különadót,
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, valamint a magánszemélyt
terhelõ vagyonszerzési illetéket, a cégautóadót és az egyszerûsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendõ
összeget kivéve –, a költségvetési támogatást 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. Az adózónak – személyétõl
függetlenül – a cégautó-adót kerekítés nélkül forintban kell megfizetnie. Az adózó a 100 forintot el nem érõ adóját
(magán-nyugdíjpénztári tagdíját) nem fizeti meg, és az adóhatóság a 100 forintot el nem érõ adó
(magán-nyugdíjpénztári tagdíj)-visszatérítést, -visszaigénylést nem utalja ki és nem tartja nyilván.”

9. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
1. Az Art. 3. számú mellékletének G/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az építésügyi hatóság az általa kiadott jogerõs használatbavételi, illetõleg jogerõs fennmaradási engedély egy
példányát, a jogerõre emelkedés közlése idõpontjának megjelölésével megküldi az illetékes önkormányzati
adóhatósághoz és az ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatósághoz.”
2. Az Art. 3. számú mellékletének G/2. pontja a következõ g) ponttal egészül ki:
„g) a tehergépjármû, az autóbusz légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerének (útkímélõ tengely) tényét.”
3. Az Art. 3. számú mellékletének G/3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. a közúti közlekedési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ
központi szerv a jármûnyilvántartásból, valamint az 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásból
a) minden hónap 20. napjáig az elõzõ hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelõ, az elõzõ adatszolgáltatási
idõszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintõ változásokat (pl. gépjármû forgalomba helyezése, forgalomból
való kivonása, átalakítása, teljesítményadatának, illetve környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulása),
b) január 20. napjáig a tárgyévet megelõzõ évben bekövetkezett tulajdonos-változásról szóló, régi tulajdonos által
teljesített változás-bejelentést,
c) január 20. napjáig azon tulajdonos tulajdonjoga kezdetének és megszûnésének idõpontját, akit (amelyet)
a közlekedési igazgatási hatóság a tárgyévet megelõzõ évben anélkül tüntetett fel utólag tulajdonosként
a jármûnyilvántartásban, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett volna, feltéve, hogy tulajdonjoga valamely
naptári év elsõ napján fennállt (a továbbiakban e tulajdonos: köztes tulajdonos),
d) 2011. január 20. napjáig a 2006. január 1. és 2009. december 31. közötti idõszakban a közlekedési igazgatási
hatóság által a jármûnyilvántartásba utólagosan bejegyzett köztes tulajdonos tulajdonjoga kezdetének és
megszûnésének idõpontját
a 2. pont szerinti adattartalommal közli a gépjármûadó kivetésére illetékes települési önkormányzati, a fõvárosban
a kerületi önkormányzati adóhatósággal.”
4. Az Art. 3. számú mellékletének K/2. pontja a következõ új e) alponttal egészül ki:
[2. Az adatszolgáltatás tartalmazza:]
„e) a vevõt a vásárlás során képviselõ magánszemély nevét és adóazonosító számát.”

10. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez
Az Art. 8. számú mellékletének 3. A) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A) Az 1. és 2. pontban meghatározott közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletrõl (összegrõl) arra
az idõszakra vonatkozóan kell összesítõ nyilatkozatot tenni, amelynek során az adófizetési kötelezettség keletkezett.
Az 1. A) pont h) alpontjában meghatározott összeget arra az idõszakra vonatkozó összesítõ nyilatkozatban kell
szerepeltetni, amelyben a terméket beszerzõ, illetve szolgáltatást igénybe vevõ személy az általános forgalmi adóról
szóló törvény 77. §-a szerinti utólagos adóalap-csökkenés esetén a korrekció összegérõl értesítést kapott. Az 1. A) pont
e) alpontjában meghatározott szolgáltatás ellenértékének utólagos módosítása esetén a korrekció összegét arra
az idõszakra vonatkozó összesítõ nyilatkozatban kell szerepeltetni, amelyben a szolgáltatást igénybevevõ a korrekció
összegérõl értesítést kapott.”
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2010. évi CXXIII. törvény
az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról*
Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének
helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT
ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
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. § 9. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„9. Szokásos piaci érték: az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot is), amelyet független felek
összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének. Nem független felek
között a szokásos piaci érték az az ellenérték (ár, kamat), amelyet
a) független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék, szolgáltatás értékesítésekor gazdaságilag
összehasonlítható piacon (összehasonlító módszer), vagy
b) a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történõ értékesítése során alkalmazott
ellenértékbõl (árból) a viszonteladói költségek és a szokásos haszon levonásával határoznak meg (viszonteladási árak
módszere), vagy
c) a termék, a szolgáltatás szokásos haszonnal növelt közvetlen önköltségével határoznak meg (költség és jövedelem
módszer), vagy
d) független fél által az ügylet révén elért – megfelelõ vetítési alapra (bevétel, költség, tárgyi eszközök és nem anyagi
javak) vetített – ügyleti nyereség figyelembevételével állapítanak meg (ügyleti nyereségen alapuló módszer), vagy
e) a nem független felek az ügyletbõl származó összevont nyereségnek gazdaságilag indokolható alapon olyan
arányban történõ felosztásával határoznak meg, ahogy független felek járnának el az ügyletben
(nyereség-megosztásos módszer), vagy
f) egyéb módszerrel állapítanak meg, ha a szokásos piaci érték az a)–e) pont szerinti módszerek egyikével sem
határozható meg
azzal, hogy szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végzõ független felek
összehasonlítható körülmények között elérnek.”
(2) Az Szja tv. 3. § 26. és 27. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„26. Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggõ üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és
a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidõprogram stb.) azzal, hogy az elõzõek
nem minõsülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám,
hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idõ, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidõprogram
aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerû joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.
27. Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggõ üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti
kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25 százalékának megfelelõ egyedi értéket meg nem haladó ajándék
(ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadata el.
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(3) Az Szja tv. 3. § 75. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„75. A magánszemély összes jövedelme az adóévben: a magánszemély összevont adóalapja [29. § (1) bekezdés] és külön
adózó valamennyi – bevallási kötelezettséggel járó – jövedelme, a következõket is figyelembe véve:
a) be kell számítani
aa) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál a vállalkozói osztalékalapot is,
ab) a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés alapján az adó alól a Magyar
Köztársaságban mentesített azon jövedelmet, amelyet az összevont adólapba nem kell beszámítani,
ac) az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául figyelembe vett bevételt,
ad) azt a bevételt, amelyet külön törvény elõírása alapján kell beszámítani;
b) nem kell beszámítani
ba) az ingatlan átruházásából, vagyoni értékû jog visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedésébõl),
megszüntetésébõl, ilyen jogról való végleges lemondásból származó, az összevont adóalapba nem tartozó
jövedelmet,
bb) a munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján fizetett összeget,
bc) az osztalékelõleget azzal, hogy az osztalékelõleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része
a magánszemély összes jövedelmének.”
2. §

(1) Az Szja tv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jövedelem a magánszemély által más személytõl megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint
elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett része,
vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell
figyelembe venni. Bármely költség csak egyszeresen, egy alkalommal és – az e törvényben meghatározott kivételekkel
– legfeljebb a bevétel mértékéig vehetõ figyelembe. Igazolás nélkül elismert költség a ténylegesen felmerült és igazolt
kiadás érvényesítése helyett jogszabályban meghatározott mértékig számolható el azzal, hogy ezt a költséget ilyen
esetben teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Átalányban vagy a bevétel hányadaként meghatározott
jövedelem/költség esetén a bevétel más költséggel nem csökkenthetõ.”
(2) Az Szja tv. 4. § (3)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Elismert költségnek csak a bevételszerzõ tevékenységgel közvetlenül összefüggõ, kizárólag a bevétel
megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerûen igazolt kiadás
minõsül. Ha a magánszemély olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni, amelynek
értékesítõje, illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására
kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem
értve a nyugtát) alkalmas, egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza
a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is.
Nem minõsül elismert költségnek – ha törvény másként nem rendelkezik – a magánszemély személyes vagy családi
szükségletét részben vagy egészben kielégítõ termék, szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás, vagy olyan
vagyontárgy megszerzésére, fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, karbantartására fordított kiadás, amely nem
a jövedelemszerzõ tevékenységgel kapcsolatos, vagy – ha a törvény kivételt nem említ – akár részben is,
a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza.
(4) A (3) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen, a magánszemély lakásától elkülönített telephelyen vagy egyébként más,
a lakáson kívüli helyen folytatott tevékenység ellátásának feltételeként (ideértve az egészséget nem veszélyeztetõ
munkavégzés feltételeit is) a tevékenység ellátásának hatókörében szükséges dologgal (eszköz, berendezés, jármû,
munkaruházat stb.), szolgáltatással (világítás, fûtés stb.) összefüggõ kiadás akkor is elismert költség, ha a dolog,
a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és a tevékenység hatókörében történõ hasznosítás,
használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat,
igénybevétel, kivéve, ha e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetõségét adóztatható
körülményként határozza meg. Ugyancsak az említett rendelkezéstõl eltérõen, elismert költség a tevékenységhez
jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés rendelkezése alapján kapott, bevételnek minõsülõ támogatás jogszerû
felhasználásával teljesített kiadás akkor is, ha a kiadás részben a magánszemély személyes vagy családi szükségletét
szolgálja (ha azonban a támogatás csak részben nyújt fedezetet az ilyen kiadásra, akkor e rendelkezés alapján az csak
a támogatásból fedezett rész mértékéig vehetõ figyelembe elismert költségként).
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(5) Ha a jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendõ támogatást
e törvény rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás
felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerzõdés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján
nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra,
e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett része tekintetében kell alkalmazni.
(6) Ha e törvény másként nem rendelkezik, közös tulajdon esetén – a tulajdonosok eltérõ rendelkezése, vagy
tulajdonjogi korlátozások hiányában – az ingó vagyontárgy, az ingatlan átruházásából, bérbeadásából, a vagyoni
értékû jog visszterhes alapításából, végleges átengedésébõl, megszüntetésébõl, ilyen jogról való végleges
lemondásból, az értékpapír elidegenítésébõl származó jövedelem után a magánszemélyt a tulajdoni hányada
arányában terheli adókötelezettség. Házassági vagyonközösség fennállása alatt – az elõzõekben említetteket kivéve –
ezen idõszakban a felek tevékenységébõl származó és minden más jövedelem után azt a magánszemélyt terheli
adókötelezettség, aki a tevékenységet folytatja, illetõleg aki a jövedelemszerzés jogcímének jogosultja.”
3. §

(1) Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket:]
„k) azt az összeget, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint
ka) tagdíj fizetésére kötött támogatási megállapodás alapján a magánszemély helyett más fizet meg;
kb) a magánnyugdíjpénztár a kedvezményezett részére nem nyugdíjszolgáltatásként fizet ki;”
(2) Az Szja tv. 7. § (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket:]
„m) a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés alapján az adó alól a Magyar
Köztársaságban mentesített azon jövedelmet, amelyet egyébként az összevont adólapba kellene beszámítani;”
(3) Az Szja tv. 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem számít költségnek az a kiadás, amely alacsony adókulcsú államban székhellyel, állandó lakóhellyel rendelkezõ
személy, vagy egyébként ellenõrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel, kivéve, ha
a magánszemély bizonyítja, hogy a kiadás a bevételszerzõ tevékenységgel közvetlen összefüggésben, kizárólag
a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében merült fel. Szintén nem számít költségnek az a kiadás,
amely a Büntetõ Törvénykönyvben meghatározott vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bûncselekmény elkövetése érdekében vagy
azzal összefüggésben merült fel.”

4. §

Az Szja tv. a 8. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki és a 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az adó mértéke
8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik –
az adóalap 16 százaléka.
(2) Belföldi illetõségû magánszemély által megszerzett jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után
külföldön megfizetett adó. Ha e törvény másként nem rendelkezik, a fizetendõ adó – nemzetközi szerzõdés
hiányában – a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében nem lehet kevesebb az adóalap 5 százalékánál,
és nem vehetõ figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely nemzetközi szerzõdés rendelkezése
vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegébõl a magánszemély részére visszajár.”
5. §

Az Szja tv. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A magánszemély halálát követõen juttatott olyan bevétellel összefüggésben, amely a magánszemélyt az életében
még megillette (ilyennek minõsül különösen a munkabér), az adókötelezettséget – ideértve a kifizetõ, a munkáltató
adókötelezettségét is – úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a magánszemély a halálának idõpontjában szerezte
volna meg.”

6. §

Az Szja tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az adót adóévenként be kell vallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét a (2) bekezdés szerint
önadózással vagy a 14. § rendelkezései szerint munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti, annak
figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint
meghatározott részérõl rendelkezõ nyilatkozatot adni.
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(2) A magánszemély – ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adómegállapításra vagy adójának megállapítását
a munkáltatója nem vállalja – az adózás rendjérõl szóló törvény szerint elõírt módon és határidõben önadózóként
a) adónyilatkozatot,
vagy
b) az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá esõ valamennyi jövedelmérõl (bevételérõl),
adókötelezettségérõl, valamint – a kifizetõ(k) által és az általa megállapított, levont, megfizetett adó, adóelõleg
beszámításával – a befizetendõ vagy visszajáró adókülönbözetrõl
ba) az állami adóhatóság közremûködésével készített egyszerûsített bevallást,
vagy
bb) az adóhatóság közremûködése nélkül elkészített bevallást
nyújt be az adóhatósághoz.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett
bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania. Nem kell bevallani azt a bevételt,
a) amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve, ha azt be kell számítani a magánszemély
összes jövedelmébe az adóévben [3. § 75. pont];
b) amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és abból az adóévben megállapított összes jövedelem nem
haladja meg a 200 ezer forintot;
c) amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékû jog gyakorlásának átengedésébõl, e jogról való lemondásból
származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;
d) amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizetõ kötelezett;
e) amely kamatjövedelemnek minõsül, és abból a kifizetõ az adót levonta;
f) amely pénzbeli nyereménynek [76. § (2) bekezdés] minõsül;
g) amely nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható;
h) amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.”
7. §

Az Szja tv. a 11. §-át követõen a következõ alcímmel és 11/A. §-sal egészül ki:

„Adónyilatkozat
11/A. § (1) A magánszemély (2)–(4) bekezdés szerint adónyilatkozatot tehet, ha egyébként nem keletkezett olyan
kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói
adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie.
(2) A magánszemély adónyilatkozattal teljesítheti bevallási kötelezettségét, ha az összes jövedelme – ide nem értve
azt, amelyet nem kell bevallania [11. § (3) bekezdés] – az adóévben kizárólag ugyanazon – adóelõleget megállapító –
munkáltatótól [e § alkalmazásában a 46. § (6) bekezdés b) pontja szerinti kifizetõtõl] származik, és a levont
adó/adóelõleg, valamint a ténylegesen fizetendõ adó különbözete az adóévben összesen az ezer forintot nem haladja
meg, feltéve, hogy
a) tételes költségelszámolással költséget nem számolt, számol el, és
b) a bevételbõl levonást, a jövedelembõl családi kedvezményt – megosztás nélkül –, az adóból adójóváírást,
adókedvezményt annyiban érvényesít, amennyiben az adóelõleg-nyilatkozata szerint a munkáltató azt figyelembe
vette, és
c) az adójáról rendelkezõ önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozatot
nem ad.
(3) A magánszemély bevallási kötelezettségét adónyilatkozattal teljesítheti, ha az adóévben kizárólag kifizetõtõl
származó olyan bevételt – ide nem értve azt, amelyet nem kell bevallania [11. § (3) bekezdés] – szerzett, amely
kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg,
feltéve, hogy
a) tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem számolt,
számol el, és
b) a bevételbõl levonást, a jövedelembõl családi kedvezményt, az adóból adójóváírást, adókedvezményt nem
vett/vesz igénybe, és
c) az adójáról rendelkezõ önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozatot
nem ad, és
d) az adót, adóelõleget a kifizetõ hiánytalanul levonta.
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(4) A bevallási kötelezettség adónyilatkozattal teljesíthetõ akkor is, ha a magánszemély az adóévben
a) adóelõleget megállapító munkáltató(k)tól szerzett jövedelmet úgy, hogy a levont adó/adóelõleg és a ténylegesen
fizetendõ adó különbözete az adóévben összesen az ezer forintot nem haladja meg, és emellett
b) más kifizetõ(k)tõl is szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt,
feltéve, hogy
1. tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem
számolt/számol el, és
2. a bevételbõl levonást, a jövedelembõl családi kedvezményt – megosztás nélkül –, az adóból adójóváírást,
adókedvezményt csak egy – adóelõleget megállapító – munkáltatónál érvényesített, és csak annyiban érvényesít,
amennyiben az adóelõleg-nyilatkozata szerint ez a munkáltató azt figyelembe vette, és
3. az adójáról rendelkezõ önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozatot
nem ad, és
4. az adót, adóelõleget a kifizetõ hiánytalanul levonta, és
5. az összes jövedelme az adóévben az adójóváírás jogosultsági határát nem haladta meg, vagy adójóváírást nem
érvényesített, nem érvényesít.
(5) Ha a (2)–(3) bekezdésben foglalt, a kifizetõ ismeretében megállapítható feltételek fennállnak,
a) az adóelõleget megállapító munkáltató az adóévben általa kifizetett (juttatott) bevételrõl – ha annak ténylegesen
megfizetendõ adója és az abból levont adóelõleg megegyezik vagy a különbözete nem több ezer forintnál –,
b) 100 ezer forintot meg nem haladó kifizetés(ek) esetén bármely kifizetõ az általa kifizetett (juttatott) bevételrõl
(bevételekrõl) – amennyiben a levont adó, adóelõleg és a ténylegesen fizetendõ adó összege megegyezik – az adózás
rendjérõl szóló törvény elõírása szerint kiadott összesített igazoláson kötelezõen tájékoztatja a magánszemélyt
– a (2)–(4) bekezdésben foglalt feltételek ismertetésével – hogy a bevételre vonatkozóan adónyilatkozatot adhat (nem
indokolt munkáltatói adómegállapítást kérnie vagy adóbevallást beadnia).
(6) A (2) bekezdés szerinti és a (4) bekezdés a) pontja szerinti legfeljebb ezer forint különbözetet az adóhatóság nem
tartja nyilván, azt a magánszemélynek nem kell megfizetnie, illetve az adóhatóság nem téríti vissza (nem utalja ki).”
8. §

Az Szja tv. 17. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önálló tevékenységbõl származó bevételbõl a jövedelmet tevékenységenként külön-külön kell megállapítani.
A bevétellel szemben a jövedelem megállapításához elszámolható
a) az e törvényben meghatározott kivételekkel, legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig
az e tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt – a 3. számú melléklet
rendelkezései szerint – elismert költség (tételes költségelszámolás), igazolás nélkül elismert költség, valamint
aa) a mezõgazdasági õstermelõ õstermelõi tevékenységbõl származó bevétele esetében a 11. számú melléklet szerint
a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak beruházási költségének értékcsökkenési leírása,
ab) az ingatlan-bérbeadási tevékenységbõl származó bevétel, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti
egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységbõl származó bevétel esetében a 11. számú melléklet szerint a kizárólag
bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása, felújítási költsége (ideértve a felújítási költség
értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is, ha az épület, épületrész beruházási költsége alapján
egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása), a nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület
idõarányos, illetve terület-arányos értékcsökkenési leírása, felújítási költsége (ideértve a felújítási költség idõarányos,
illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának, illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási
költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is, ha az épület beruházási költsége alapján
egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása),
ac) az aa)–ab) alpontokban nem említett esetben a tárgyi eszközök beruházási költségének átalány-értékcsökkenése,
ad) a mezõgazdasági õstermelõ õstermelõi tevékenységbõl származó bevétele esetében az elhatárolt veszteség,
vagy
b) az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka (10 százalék költséghányad).”

9. §

Az Szja tv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A 17. § (3) bekezdése aa) és ab) alpontjának rendelkezésében említett magánszemély a rendelkezés szerinti
tevékenységének megkezdése elõtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett, és utóbb e tevékenység
végzésének idõszakában felhasználható anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként még el
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nem számolt kiadásait, valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének
kezdése évében költségként elszámolhatja, továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök,
nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni
vállalkozóként bérbeadó, illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti egyéb
szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja, hogy épület, épületrész esetében
– a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is
elszámolhat, ha azt három évnél régebben szerezte meg, vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben
szerezte meg.
(2) A magánszemélynek a 17. § (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti elszámolási módra vonatkozó választását
az adott adóévben valamennyi önálló tevékenységbõl származó bevételére – az önálló tevékenységre tekintettel
kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.
(3) A 10 százalék költséghányad alkalmazásának idõszakában vagy azokban a naptári években, amelyekben
a magánszemély a személyi jövedelemadó-kötelezettségének átalányadózás, tételes átalányadózás szerint tett
eleget, vagy ha adókötelezettségét külön törvény szerint bevétele alapján teljesítette, a jövedelemszerzõ
tevékenységéhez használt tárgyi eszközök (kivéve a személygépkocsit), nem anyagi javak erre az idõszakra jutó
értékcsökkenési leírását elszámoltnak kell tekinteni. Az említett idõszakban minden évben a megelõzõ évekbõl
fennmaradt összes elhatárolt veszteségbõl 20–20 százalékot szintén elszámoltnak kell tekinteni.”
10. §

Az Szja tv. 29. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben említett adóalap-növelõ összeg
a) a 2012. évben a (3)–(5) bekezdés szerint megállapított adóalap-kiegészítés 50 százaléka;
b) a 2012. évet követõen nulla.”

11. §

Az Szja tv. a 29. §-át követõen a következõ alcímmel és 29/A–29/B. §-okkal egészül ki:

„Családi kedvezmény
29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítõ magánszemély az összevont adóalapját [29. § (1) bekezdés] a családi
kedvezménnyel csökkenti.
(2) A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függõen – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági
hónaponként
a) egy és kettõ eltartott esetén 62 500 forint,
b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.
(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra
jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot
aa) vagyonkezelõi joggal felruházott gyámként,
ab) vagyonkezelõ eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási
intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja,
ac) szociális intézmény vezetõjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel
kapja;
b) a várandós nõ és vele közös háztartásban élõ házastársa;
c) a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
d) a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély
a c)–d) pont szerinti esetben azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élõ magánszemélyek
közül egy – a döntésük szerinti – minõsül jogosultnak.
(4) Kedvezményezett eltartott
a) az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak,
b) a magzat a várandósság idõszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
c) az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
d) a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély.
(5) Eltartott
a) a kedvezményezett eltartott,
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b) az, akit a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából
figyelembe vesznek.
(6) E § alkalmazásában jogosultsági hónap az a hónap,
a) amelyre tekintettel a családi pótlékot juttatják,
b) amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
c) amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot,
amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik.
29/B. § (1) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen, azonban a jogosulttal közös
háztartásban élõ házastárssal, élettárssal – amennyiben a gyermeket nevelõ egyedülálló családi pótlékát az élettársak
egyike sem veszi igénybe – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával közösen is érvényesíthetõ
(ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni). A családi
kedvezmény megosztása az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban a 29/A. § (3) bekezdés c)–d) pontjában
nem említett jogosultak esetében független attól, hogy az adóelõleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak
figyelembevétele.
(2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelõleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy
munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata
a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról,
b) a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásról,
amelyen fel kell tüntetnie – a magzat kivételével – minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét,
ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, megosztás esetén a másik fél adóazonosító jelét is.
(3) Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóévi adó megállapítását követõen történik, a várandósság idõszakának
a bevallott jövedelem adóévére esõ jogosultsági hónapjai alapján járó családi kedvezmény az elévülési idõn belül
önellenõrzéssel érvényesíthetõ.
(4) Az adóhatóság az ellenõrzés során kérheti a várandósság tényérõl kiadott orvosi igazolást.
(5) E törvénynek a családi kedvezményre vonatkozó szabályait (ideértve a családi kedvezménnyel összefüggõ
adóelõleg-fizetést, adómegállapítást érintõ rendelkezéseket is) kell megfelelõen alkalmazni bármely EGT-állam
jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély
(jogosult, eltartott) esetében is.”
12. §

Az Szja tv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § Az összevont adóalap adóját az adó mértékével megállapított számított adóból (a továbbiakban: számított adó)
a 32–33. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni.”

13. §

Az Szja tv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) Ha az adóévi összevont adóalapnak olyan jövedelem is részét képezi, amely után a magánszemély külföldön
jövedelemadónak megfelelõ adót fizetett, – ha nemzetközi szerzõdésbõl más nem következik – a számított adót
csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adó
mértékével megállapított adó. Nem vehetõ figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely törvény,
nemzetközi szerzõdés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegébõl
a magánszemély részére visszajár.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezését az átalányadózást választó magánszemélynek azon bevétele alapján átalányban
megállapított jövedelmére kell alkalmaznia, amelyre vonatkozóan külföldön a személyi jövedelemadónak megfelelõ
adót fizetett.”

14. §

Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely
a) az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének
16 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint, feltéve, hogy a magánszemély összes jövedelme
az adóévben nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági határt, vagy
b) az a) pont alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti éves összes jövedelem 12 százalékát
meghaladó része, ha a magánszemély éves összes jövedelme az adóévben meghaladja a jogosultsági határt, de nem
éri el a jogosultsági határ 1 millió 210 ezer forinttal növelt összegét.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

25293

(2) Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben bér illette meg. Az a hónap,
amelyben többször vagy több kifizetõtõl illette meg bér a magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít. Egy
adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehetõ figyelembe.
(3) A jogosultsági határ az adóévre 2 millió 750 ezer forint.”
15. §

Az Szja tv. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmények együttes összege legfeljebb az összevont adóalap
adójának összegéig terjedhet.
(2) Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közremûködés nélkül benyújtott
bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint
adóhatósági közremûködéssel benyújtott egyszerûsített bevallásban a következõ sorrendben, de legfeljebb
a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni:
1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye,
2. személyi kedvezmény,
3. õstermelõi kedvezmény,
4. egyéb.”

16. §

Az Szja tv. 40. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény
igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minõsülõ betegségekrõl szóló kormányrendeletben említett
betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.”

17. §

Az Szja tv. 46. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adóelõleg-megállapításra kötelezett kifizetõ a levont adóelõlegrõl igazolást ad a magánszemélynek, amelyen
feltünteti az adóelõleg alapját és az abban figyelembe vett családi kedvezményt, adóalap-kiegészítést, valamint
az érvényesített adójóváírást és az érvényesített adókedvezményt, továbbá az adóévi összesített igazoláson a 11/A. §
(5) bekezdésében említett esetben a rendelkezésben elõírt tájékoztatást is megadja.”

18. §

(1) Az Szja tv. 47. § (1) bekezdése a bekezdés jelenlegi szövegét követõen a következõ mondattal egészül ki:
„Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele esetében az adóelõleg alapja
az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó
rendelkezések szerint – így különösen az adóévben a negyedév végéig felmerült vállalkozói költségeket (a vállalkozói
kivétet is ideértve), az értékcsökkenési leírás idõarányos részét és az egyéni vállalkozói tevékenység révén keletkezett
elhatárolt veszteséget figyelembe véve – meghatározott vállalkozói adóalap.”
(2) Az Szja tv. 47. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az adóelõleg alapja]
„b) nem önálló tevékenységbõl származó bevétel esetében a bevétel, csökkentve
ba) a kifizetõ által a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló törvény rendelkezései szerint
levont, vagy – ha a kifizetõ a tagdíj levonásában nem mûködik közre – a magánszemély által megfizetett,
a szakszervezet által kiállított bizonylattal igazolt szakszervezeti tagdíjjal,
bb) az üzemanyag-megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg nem haladó összeggel, de legfeljebb havi
100 ezer forinttal;”
(3) Az Szja tv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A magánszemélynek az adóelõleg-alap meghatározásánál a 17. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti elszámolási
módra vonatkozó választását az adott adóévben valamennyi önálló tevékenységbõl származó bevételére – az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia. Ha azonban
az adóelõleg-alapok meghatározása 10 százalék költséghányad levonásával történt, a magánszemély
az adóbevallásában az adóalap meghatározásához alkalmazhatja a tételes költségelszámolást, feltéve, hogy
a 10 százalék költséghányad levonását az említett bevételek egyikénél sem érvényesíti.”

19. §

Az Szja tv. 48. § (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az adóelõleg-nyilatkozatban a magánszemély az adott esettõl függõen nyilatkozik
a) a bevétel adóelõleg-alapjának megállapításához levonandó költségrõl, költséghányadról,
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b) bér esetén az adójóváírás figyelembevételérõl,
c) a családi kedvezmény érvényesítésérõl és megosztásáról,
d) a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának
hónapjától ezen állapot fennállásának idõtartamáról azzal, hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon
kifizetõnek elegendõ egyszer nyilatkozni.
(3) A magánszemély adójóváírás, családi kedvezmény érvényesítésére, súlyosan fogyatékos állapotra vonatkozó
nyilatkozatot az adóelõleget megállapító munkáltató számára adhat. Ha a családi kedvezményre ugyanazon
kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, akkor a jogosultak a nyilatkozatot – a változás
bejelentésének kötelezettsége mellett – közösen teszik meg. Megosztás esetén a jogosultakat jogosultsági
hónaponként együttesen megilletõ családi kedvezményt az adóelõleget megállapító munkáltató – az összeg vagy
a kedvezményezett eltartottak megosztásával – a nyilatkozat szerint veszi figyelembe. A családi kedvezményre
vonatkozó adóelõleg-nyilatkozat legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes azonosító adatait);
b) minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét és adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes azonosító
adatait), magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést;
c) a nyilatkozó magánszemély(ek) adóelõleget megállapító munkáltatójának nevét (elnevezését) és adószámát,
valamint a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentését, míg e munkáltató hiányában az erre
vonatkozó kijelentést.
(4) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelõ adóelõleg megállapításához tett
nyilatkozatában
a) tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja
az összevont adóalap megállapításánál e törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget,
akkor a költség-különbözet 39 százalékát;
b) a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére családi kedvezmény, adójóváírás, adókedvezmény
érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében utóbb befizetési különbözet mutatkozik, valamint
az a) pontban említett esetben is, a befizetési különbözet 12 százalékát
különbözeti-bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként kell feltüntetnie, és a személyi
jövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetnie. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha
a költség-különbözet az adóelõleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési
különbözet a 10 ezer forintot nem haladja meg.”
20. §

Az Szja tv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § (1) Az adóelõleg a 47. § szerint megállapított adóelõleg-alap – családi kedvezményt érvényesítõ magánszemély
esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóelõleg-alap – összege után az adó mértékével számított összeg,
kivéve, ha a (2)–(4) bekezdés rendelkezését kell/lehet alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított összeget legfeljebb annak mértékéig csökkenti – az adóelõleget megállapító
munkáltatótól származó bevétel esetében a magánszemély adóelõleg-nyilatkozata alapján –
a) az adójóváírás
aa) az arra irányadó rendelkezések szerint, ha a magánszemély adóelõleg-nyilatkozatában kiegészítõ nyilatkozatot ad
arról is, hogy az adóévben nem várható mástól olyan jövedelme, amelyet az adóévi összes jövedelmébe [3. § 75. pont]
be kell számítani, és az adóelõleget megállapító munkáltató a (3) bekezdésben említett módszert alkalmazza;
ab) az aa) alpont szerinti kiegészítõ nyilatkozat hiányában legfeljebb azokra a hónapokra, amelyekben az adóelõleget
megállapító munkáltató által az adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott adóelõleg-alapok
összege – az adott kifizetést (juttatást) is beszámítva – a 2 millió 750 ezer forintot nem haladja meg;
b) a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának
hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a személyi kedvezmény.
(3) Az adóelõleg-levonásra kötelezett kifizetõ (ideértve az adóelõleget megállapító munkáltatót is) az állami
adóhatósághoz bejelentett módszerrel állapítja meg az adóelõleget, ha ez által az adóévi adó megállapításánál
jelentkezõ adókülönbözet mérsékelhetõ. Nem kell bejelentést tenni olyan módszer választása esetén, amelyet
a számítástechnikai program kidolgozója az állami adóhatósághoz bejelentett.
(4) Az egyéni vállalkozó által negyedévenként fizetendõ adóelõleg
a) a negyedévben elszámolt vállalkozói kivét után az (1)–(2) bekezdés szerint megállapított összeg;
b) a vállalkozói adóelõleg-alap után számított vállalkozói személyi jövedelemadónak az a része, amely meghaladja
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ba) a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított adóelõleg(ek), valamint
bb) az egyéni vállalkozót – az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján – a negyedév végéig megilletõ
kisvállalkozások adókedvezménye
összegét azzal, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadó-elõleget az adóelõleg-alap 500 millió forintot meg nem
haladó összegére 10 százalékkal, a meghaladó részre 19 százalékkal állapítja meg.”
21. §

Az Szja tv. 49/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzõi iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja,
a tagi jogviszony keletkezését megelõzõ napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal,
hogy
a) a foglalkoztatási kedvezménnyel, a nyilvántartott adókülönbözettel, a kisvállalkozások adókedvezményével
összefüggõ, a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia;
b) adómegfizetési kötelezettség esetén késedelmi pótlék nélkül
ba) a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben, az erre vonatkozó rendelkezés szerinti, az érvényesítés évében
hatályos adómérték felét,
bb) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül –
az erre vonatkozó rendelkezés szerinti, a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket
kell figyelembe venni;
c) az a)–b) pont szerinti kötelezettségek, valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap
utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg;
d) a b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja –
a magánszemély választhatja, hogy három egyenlõ részletben,
da) az elsõt a vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt
az adóévi,
db) a további két részletet a következõ két adóévi
kötelezettségként vallja be, a megszüntetés adóévérõl szóló személyi jövedelemadó bevallásában, és azt e bevallás,
illetve a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidõig fizeti
meg.”

22. §

Az Szja tv. 50. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A tevékenységét szüneteltetõ egyéni vállalkozó a szünetelés idõtartama alatt mentesül az (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feltétel teljesítése alól.”

23. §

Az Szja tv. 62. § (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A megszerzésre fordított összeg
a) az átruházásról szóló szerzõdés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték;
b) a cserébe kapott ingatlan, illetve vagyoni értékû jog esetében a csereszerzõdésben rögzített érték;
c) a kárpótlásról szóló törvényekben szabályozott vételi jog gyakorlása során szerzett termõföld, erdõ mûvelési ágú
föld esetében – ha a jövedelmet nem a 64. § (1) bekezdés rendelkezése szerint kell megállapítani – a vételi jog
gyakorlása során vételárként szereplõ összeg;
d) helyi önkormányzattól vásárolt lakás estében a szerzõdésben szereplõ tényleges vételár;
e) a 60. § (3) bekezdése szerinti ráépítés, létesítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg
a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerõre emelkedésének napjáig, illetve a használatbavételi
(fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig, a 60. § (4) bekezdése szerinti esetben
a tényleges használatbavételig, ennek hiányában az átruházásig kibocsátott, az építõ (építtetõ) magánszemély vagy
házastársa nevére kiállított számla szerinti érték, de legalább a beépített anyag-érték;
f) az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték, ha
fa) a szerzési érték az a)–d) pont szerinti esetben nem állapítható meg,
fb) az ingatlan, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékû jog szerzése örökléssel,
ajándékozással történt
azzal, hogy amennyiben az illeték kiszabása az átruházásból származó jövedelem adókötelezettségének teljesítésére
nyitva álló határidõig nem történik meg, öröklés esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás
során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb értéket, egyébként az átruházásból származó bevétel 50 százalékát
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kell figyelembe venni, és az így megállapított adókötelezettséget az illeték-kiszabás alapján önellenõrzéssel lehet
módosítani;
g) ha az fb) pontban említett esetben az illetékügyi hatóság nem szab ki illetéket,
ga) örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan
értékeként feltüntetett egyéb érték;
gb) ajándékozással szerzett ingatlan esetében
1. az átruházásból származó bevétel 75 százaléka, azzal, hogy más kiadás költségként nem vonható le a bevételbõl,
figyelembe véve, hogy az ajándékozást követõ ráépítés, létesítés, alapterület-növelés esetében – az elõbbi szerzési
érték levonása után fennmaradó összeg egésze az utolsó szerzési idõponthoz tartozó számított összegnek minõsül,
vagy
2. az ajándékozást követõ ráépítés, létesítés, alapterület-növelés esetén választható az átruházásból származó
bevételbõl az e) pont szerinti érték, továbbá a ráépítéssel, létesítéssel, alapterület-növeléssel összefüggõ egyéb
kiadások és az átruházással kapcsolatos kiadások levonása, ha azok együttes összege meghaladja az átruházásból
származó bevétel 75 százalékát azzal, hogy az így kapott teljes számított összegbõl (a bevétel fennmaradó részébõl)
a ráépítésre, a létesítésre, az alapterület-növelésre vonatkozó szerzési idõpont(ok)hoz, valamint
az ajándékozási-szerzési idõponthoz tartozó számított összegeket az említett szerzési idõpont(ok) szerinti szerzési
érték(ek) arányában kell meghatározni úgy, hogy az ajándékozási-szerzési idõponthoz tartozó szerzési értéknek
az illetékekrõl szóló törvényben meghatározott forgalmi érték minõsül.
(3) Ha a megszerzésre fordított összeg a (2) bekezdés rendelkezései szerint nem állapítható meg, akkor a bevételt
annak 75 százalékával kell csökkenteni. E szabály alkalmazása esetén más kiadás költségként nem vonható le
a bevételbõl.”
24. §

Az Szja tv. 64/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ellenszolgáltatás (ellenérték) nélkül vállalt tartási szerzõdés alapján nem pénzben juttatott vagyoni érték esetében
a kifizetõ havonta köteles az adókötelezettség teljesítésére a juttatás értékének (szokásos piaci értékének) 1,19-szerese
után.”

25. §

Az Szja tv. 67. § (9) bekezdés a) pontjának ak) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a) az értékpapír megszerzésére fordított érték:]
„ak) az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték, ha a szerzési érték az aa)–aj) alpont szerinti esetben nem állapítható
meg, vagy az értékpapír szerzése örökléssel, ajándékozással történt azzal, hogy amennyiben
1. az illeték kiszabása az átruházásból származó jövedelem adókötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidõig
nem történik meg, öröklés esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett értéket, vagy a hagyatéki eljárás során
az értékpapír értékeként feltüntetett egyéb értéket, ajándékozás esetén az értékpapírnak az átruházás napjára
megállapított szokásos piaci értékét kell figyelembe venni, és az így megállapított adókötelezettséget
az illeték-kiszabás alapján önellenõrzéssel lehet módosítani,
2. az illetékügyi hatóság nem szab ki illetéket, öröklés esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, vagy a hagyatéki
eljárás során az értékpapír értékeként feltüntetett egyéb érték, ajándékozás esetén az az igazolt szerzési érték, amelyet
az ajándékozó figyelembe vehetett volna, ilyen igazolt érték hiányában nulla,
növelve a magánszemély által az értékpapír átruházásáig teljesített, igazolt ellenértékkel,”

26. §

Az Szja tv. XIII. fejezetének címe, 69–71. §-ai és a §-okat megelõzõ alcímek helyébe a következõ cím, alcímek és
rendelkezések lépnek:

„XIII. fejezet
EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI
A kifizetõt terhelõ adó
69. § (1) Béren kívüli juttatásnak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatások [70. §], valamint a béren kívüli
juttatások [71. §] után az adó a kifizetõt terheli.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minõsül a juttatás értéke, ingyenesen vagy
kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetõleg abból az a rész, amelyet
a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetõt terhelõ adó alapja az elõzõek szerinti jövedelem 1,19-szerese.
(3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak
hiányában is akkor minõsül e § szerinti juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely
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termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás
körülményei megfelelnek a 70–71. § rendelkezéseinek.
(4) Az (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható, ha a juttatás
a) értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány, készpénz-helyettesítõ
fizetési eszköz;
b) természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakõ, féldrágakõ, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekbõl
készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg
a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményének.
(5) Az adót a kifizetõnek – eltérõ rendelkezés hiányában –
a) a juttatás hónapja kötelezettségeként,
b) a 70. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint adókötelezettség alá esõ érték után
ba) a bb) pontban nem említett esetben az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására elõírt idõpontot
követõen az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként,
bb) az egyéni vállalkozónak és a beszámoló készítésére nem kötelezett juttatónak az adóév utolsó hónapjának
kötelezettségeként,
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggõ adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjérõl szóló
törvényben elõírt módon és határidõre kell bevallania, illetve megfizetnie.
(6) Ha a magánszemély a kifizetõt terhelõ adó mellett nem pénzben juttatott vagyoni értéket elidegeníti, annak
szerzési értéke az a jövedelem, amely után a kifizetõ az adót megfizette.
70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minõsül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott
adóköteles jövedelem;
b) a kifizetõ tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélõ-szolgáltatás,
mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel–szolgáltatás (az elõbbi
szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem;
c) több magánszemély, mint biztosított javára kötött biztosítási szerzõdés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj,
ha a biztosítási szerzõdés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idõ,
az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét.
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minõsül
a) – ha a kifizetõ társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) –
az adóévben reprezentáció és 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 meghaladja;
b) – ha a kifizetõ az a) pontban nem említett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá nem
tartozó juttató –
ba) a reprezentáció alapján meghatározott jövedelem azon része, amely az adóévre elszámolt éves összes bevétele
1 százalékát, de legfeljebb a 25 millió forintot meghaladja,
bb) az adóévben adott üzleti ajándékok alapján meghatározott jövedelem azon része, amely az adóévi statisztikai
átlagos állományi létszámmal, illetve az adóév során a tevékenységében személyesen közremûködõ tagok (egyéni
vállalkozó juttató esetében ideértve az egyéni vállalkozót is) együttes létszámával számolva az 5000 forint/fõ értéket
meghaladja,
azzal, hogy az a) és b) pont rendelkezése szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény elõírásai szerint
adómentes juttatásokat, továbbá az említett rendelkezésben meghatározott értékhatárt meg nem haladó összegben
a reprezentáció, üzleti ajándék értékébõl jövedelmet nem kell megállapítani.
(3) Egyes meghatározott juttatásnak minõsül
a) a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékû ajándék
révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt
aa) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,
ab) a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának,
ac) a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és közeli hozzátartozójának,
ad) a kifizetõ a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak
juttatja, továbbá az aa)–ad) pontban nem említett esetben akkor, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik,
akinek a kifizetõtõl az adóévben nem származik más jövedelme;
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b) az egyidejûleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy
kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeibõl
megítélhetõen döntõ részben vendéglátásra, szabadidõ-programra irányul) a kifizetõ által viselt költség, ha a kifizetõ
– jóhiszemû eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet;
c) a kifizetõ 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 tekinthetõ reklám célú vagy egyéb ajándék, amelynek egyedi
értéke a minimálbér 1 százalékát nem haladja meg, és amelynek elfogadása esetén a magánszemély azonosító adatai
a juttató számára nem ismertek
azzal, hogy a kifizetõ rosszhiszemû vagy jogszerûtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap
50 százaléka.
(4) Egyes meghatározott juttatásnak minõsül az a juttatás, amely megfelel e törvény külön rendelkezése [71. §] szerint
meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja.
(5) E § alkalmazásában
a) csekély értékû ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékû termék, szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizetõ 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 kifizetõt a juttatás, szolgáltatás miatt
terhelõ kiadásokból
ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos
kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének, vagy a kifizetõ választása
szerint a kiadások 20 százalékának, illetve – ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges – a kiadások
20 százalékának,
cb) ha a kifizetõ 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.

Béren kívüli juttatások
71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minõsül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak
a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel
aa) üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelembõl – több juttatótól származóan együttvéve –
vagy
ab) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott
jövedelembõl
az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
b) étkezõhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minõsülõ szolgáltatás keretében
megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelembõl (ideértve a kizárólag az elõzõek
igénybevételére jogosító utalvány, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz formában az adóéven belül utólagosan adva
is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 18 000 forintot meg nem haladó rész;
c) az adóévben Széchenyi Pihenõ Kártya számlájára utalt, külön jogszabályban meghatározott célra felhasználható
– több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 300 ezer forint támogatás;
d) legfeljebb havi 5000 forintot meg nem haladó összegben
da) internet szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes biztosítása
vagy
db) internet szolgáltatás költségének a nevére szóló vagy vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója nevére
szóló számla alapján történõ megtérítése, ideértve – legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történõ
utólagos elszámolással – a kizárólag erre szóló utalvány juttatását is;
e) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelembõl gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát
meg nem haladó rész;
f) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet
formájában juttatott jövedelem;
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g) az iskolarendszerû képzési költsége munkáltató által történõ átvállalása révén juttatott jövedelembõl a minimálbér
két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés – akkor is, ha
a költséget nem a munkáltató viseli – munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy
egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggõ szakmai ismeretek megszerzését, bõvítését szolgálja.
(2) Béren kívüli juttatásnak minõsül
a) a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, valamint – ha a juttató
a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá
az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának
aa) üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelembõl – több juttatótól származóan együttvéve –
vagy
ab) a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott
jövedelembõl
az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
b) a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló
jogviszony minden megkezdett hónapjára, valamint – ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban
részesülõ magánszemélynek étkezõhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek
minõsülõ szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelembõl
(ideértve a kizárólag az elõzõek igénybevételére jogosító utalvány, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz formájában
az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi
18 000 forintot meg nem haladó rész;
c) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának,
az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának
ca) üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelembõl – több juttatótól származóan együttvéve –
vagy
cb) üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelembõl
az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
d) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetekrõl szóló törvényben
foglaltaknak megfelelõen az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes
értékébõl személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.
(3) Béren kívüli juttatásnak minõsül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezõ pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát
meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más
juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy – az adott hónapokra vonatkozó
összegek közlésével – több hónapra elõre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.
Egyösszegû utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelõ hónap(ok) szerinti juttatásnak
kell tekinteni. A megállapított adót a kifizetõ a közölt összegeknek megfelelõ hónapokra vonatkozó szabályok szerint
és mértékkel, elõre történõ utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának
kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.
(4) A kifizetõ az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt
feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi
figyelembe.
(5) Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg,
a jogkövetkezményeket – ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával – a kifizetõ viseli. Ha az adóhiány
a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja
igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell
viselnie.
(6) E § alkalmazásában
a) munkáltatónak minõsül a társas vállalkozás is;
b) munkavállalónak minõsül a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény elõírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt
munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közremûködõ tagja is;
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c) üdülõnek minõsül a nem üzleti célú közösségi szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint
üdülõként nyilvántartásba vett szálláshely;
d) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõnek kell tekinteni a munkáltató cégnek a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, költségvetési szerv esetében felügyeleti
szerv és miniszter irányítása alatt álló szerv tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõt is;
e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülõkben nyújtott szolgáltatás esetében a Magyar
Tudományos Akadémia munkáltatónak, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a tudományos fokozattal rendelkezõ
személy is munkavállalónak minõsül;
f) a Széchenyi Pihenõ 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;
g) iskolakezdési támogatásnak minõsül az juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely
EGT-államban ennek megfelelõ oktatásban) részt vevõ gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév elsõ napját megelõzõ
és követõ 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató nevére szóló, az elõzõekben felsorolt
javak beszerzésérõl szóló számla ellenértékének az említett idõszakban történõ megtérítését is) vagy kizárólag
az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülõ magánszemély
a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény, vagy
bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülõje,
gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot), vagy e szülõnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi
gyámot) vele közös háztartásban élõ házastársa;
h) iskolarendszerû a képzés, ha az abban részesülõ a képzõ intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.”
27. §

(1) Az Szja tv. 76. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyeremény nem pénz, hanem más vagyoni érték, a kifizetõt terhelõ adó alapja a nyeremény szokásos piaci
értékének 1,19-szerese.”
(2) Az Szja tv. 76. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni a nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett
vetélkedõ, verseny nem pénzben kapott díjára, ha az egyébként nem minõsül az (1) bekezdésben említett
nyereménynek.”

28. §

Az Szja tv. 80. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza]
„d) a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának részletes szabályait;”

29. §

Az Szja tv. a következõ 84/D–84/K. §-okkal egészül ki:
„84/D. § A 44/A. § (1) bekezdése c) pontjának az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2010. évi adóról való
rendelkezésnél is figyelembe lehet venni.
84/E. § A 49/A. § (6) bekezdésének és a 11. számú melléklet nyitó szövegének az adó- és járuléktörvények, a számviteli
törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított
rendelkezése a 2010. évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazható, ha az a magánszemély számára
kedvezõbb.
84/F. § Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás személyes közremûködõ tagja 2010. évi adókötelezettségére
az e törvény kivét-kiegészítésre, személyes közremûködõi díj-kiegészítésre vonatkozó 2010. december 31-én hatályos
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
84/G. § (1) A 8. § rendelkezéseit a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A 2006. szeptember 1-je elõtt megkötött betét-, folyószámla-, bankkártya- és takarékbetét- szerzõdések esetében
a) határozott idõtartamú kamatperiódus esetén
aa) a 2006. szeptember 1-je elõtt indult teljes kamatperiódusra 2010. december 31-ét követõen jóváírt (kifizetett)
kamat után az adó mértéke nulla százalék;
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ab) a 2006. augusztus 31-ét követõen indult (induló) teljes kamatperiódus(ok)ra 2010. december 31-ét követõen
jóváírt (kifizetett) kamat után az adót a 8. § szerint kell megállapítani;
b) határozott idõtartamú kamatperiódus hiányában
ba) a 2011. január 1-je elõtt megszolgált, ezen idõpontot követõen jóváírt (kifizetett) kamat után az adó mértéke nulla
százalék;
bb) a 2010. december 31-ét követõen megszolgált, jóváírt (kifizetett) kamat után az adót a 8. § szerint kell
megállapítani.
(3) Az adó mértéke nulla százalék
a) a 65. § (1) bekezdés bb) alpontjában említett esetben, ha az értékpapír megszerzése,
b) a 65. § (1) bekezdés d) pontjában említett esetben, ha a biztosítási szerzõdés megkötése
2006. szeptember 1-jét megelõzõen történt, figyelembe véve, hogy ezt a rendelkezést biztosítási szerzõdés esetében
nem lehet alkalmazni a díjtartalék azon részének és azzal arányos hozamának kivonására, amely a szerzõdés szerint
elvárt díjon felüli díj (így különösen az eseti, a rendkívüli, a soron kívül díj) 2010. december 31-ét követõ befizetése
révén keletkezett, azzal, hogy az utóbbi díjbefizetések tekintetében a szerzõdéskötés napjának a 2010. december
31-ét követõ elsõ befizetés napját kell tekinteni.
(4) A (2)–(3) bekezdésben nem említett esetekben – feltéve, hogy a kamatjövedelem keletkezésének alapjául szolgáló
ügyletet, szerzõdést 2006. augusztus 31-éig megkötötték – az ügylet, szerzõdés alapján a 2006. augusztus 31-ét
követõen elsõként megszerzett bevételre az e törvény 65. §-ának a 2006. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(5) A 67/A. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az árfolyamnyereségre irányadó szabályok alkalmazása során
a magánszemély a 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévõ értékpapír átruházása esetén az értékpapír
megszerzésére fordított érték meghatározására választhatja a 2006. augusztus hónap utolsó tõzsdenapjának az adott
értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát.
84/H. § A lakáscélú felhasználásra a munkáltató által nyújtott támogatás adómentessége 1. számú melléklet 2.7. pontja
szerinti értékhatárának megállapításához a 2010. január 1-jét követõen nyújtott támogatásokat kell figyelembe venni.
84/I. § Az e törvényt módosító törvények átmeneti rendelkezései alapján igénybe vehetõ adókedvezményeket
a magánszemély az említett átmeneti rendelkezések szerint, de legfeljebb a 2015. évi adójával szemben
érvényesítheti.
84/J. § Ha a magánszemély az ingatlan-bérbeadási vagy egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységébõl származó
bevételére a 3. §-nak a az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvénnyel és az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 17. pontja alapján az önálló tevékenységbõl származó
jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, a 17. § (3) bekezdésének
és a 18. § (1) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2010. évi adókötelezettsége
megállapításánál is alkalmazhatja.
84/K. § Az 50. § (9) bekezdésének és a 11. számú melléklet nyitó szövegrésze harmadik bekezdésének az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi
CXXIII. törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2010. évre vonatkozóan is alkalmazni lehet.”
30. §
31. §

Az Szja tv. 1. és 11. számú mellékletei e törvény 1. és 2. számú mellékletei szerint módosulnak.
Az Szja tv.
1. 3. § 5. pontjában a „12 százalék” szövegrész helyébe a „10 százalék” szöveg, 10. pontjában az „utazást; továbbá”
szövegrész helyébe az „utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és
körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idõ, a tényleges szakmai és szabadidõprogram
aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti;
továbbá”, szöveg, 14. pontjában az „a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásra” szövegrész helyébe az „a
béren kívüli juttatásra [71. §]” szöveg, 28. pontjában az „Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlegébõl” szövegrész helyébe az „Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (EMGA)” szöveg, 32. pontjának nyitó
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szövegrészében „a szokásos piaci értéket” szövegrész helyébe az „az ingó, ingatlan szokásos piaci értékét” szöveg,
a „kiadás, amely” szövegrész helyébe a „kiadás is, amely” szöveg, 35. pontjában a „természetbeni formában,”
szövegrész helyébe a „nem pénzben” szöveg, 43. pontjának b) alpontjában a „munkanélküli ellátásban” szövegrész
helyébe az „álláskeresõk támogatásában” szöveg, a „munkanélküliek jövedelempótló támogatásában” szövegrész
helyébe az „aktív korúak ellátásában” szöveg, 83. pontjában a „költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint
ezen költségtérítés(ek) kiszámításához” szövegrész helyébe a „költségtérítését, valamint ezen költségtérítés
kiszámításához” szöveg;
4. § (2) bekezdésében a „ruházat” szövegrész helyébe a „munkaruházat” szöveg,
7. § (1) bekezdés s) pontjában a „10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó” szövegrész helyébe az „az” szöveg;
12. § záró szövegrészében a „magánszemély adókedvezményt” szövegrész helyébe a „magánszemély családi
kedvezményt, adókedvezményt” szöveg;
13. § (1) bekezdés f) pontjában az „adóelõleg-különbözet alapján meghatározott (12 százalék) adó” szövegrész
helyébe a „különbözeti-bírság” szöveg, n) pontjában az „elõleg-fizetési, vagy tételes egészségügyi
hozzájárulás-fizetési kötelezettsége keletkezett” szövegrész helyébe a „elõleg-fizetési kötelezettsége keletkezett”
szöveg;
14. § (3) bekezdés c) pontjában az „ellátás, belföldrõl származó nyugdíj címén” szövegrész helyébe az „ellátás címén”
szöveg; az (5) bekezdés a) pontjában az „adóhatósági közremûködés nélkül” szövegrész helyébe az „önadózóként”
szöveg, g) pontjában a „felvett összeg miatt” szövegrész helyébe a „felvett összeg vagy a nyugdíj-elõtakarékossági
számla tartós befektetési szerzõdéssel történõ átalakítása miatt” szöveg;
29. § (1) bekezdésében az „a (3)–(4) bekezdés alkalmazásában jövedelemnek a megállapított jövedelem 78 százalékát
kell figyelembe venni” szövegrész helyébe az „a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe
venni” szöveg;
39. § (1) bekezdésében a „származó jövedelem az összevont” szövegrész helyébe a „származó, adóalap-kiegészítéssel
növelt jövedelem az összevont” szöveg;
40. §-át megelõzõ alcímben az „és családi kedvezmények” szövegrész helyébe a „kedvezmény” szöveg;
44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban a „30 százaléka” szövegrész helyébe a „20 százaléka” szöveg, c) pontjában
az „egészségpénztár tagjaként” szövegrész helyébe az „egészségpénztár, önsegélyezõ pénztár tagjaként” szöveg,
cb) alpontjában a „külön kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „külön törvényben” szöveg;
44/B. § (1) bekezdésében az „összeg 30 százalékának” szövegrész helyébe az „összeg 20 százalékának” szöveg;
47. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (5)–(6) bekezdés” szöveg, a (2) bekezdés aa), ab),
ca) és cb) alpontjaiban az „elszámolható költség” szövegrész helyébe az „elszámolható költség, költséghányad”
szöveg;
49/B. § (16) bekezdés a) pontjában a „jövedelemadót, valamint” szövegrész helyébe a „jövedelemadót [49/B. §
(9) bekezdés], valamint” szöveg, b) pontjában az „után 25 százalékos mértékkel a vállalkozói osztalékalap utáni adót,
továbbá” szövegrész helyébe az „után a vállalkozói osztalékalap utáni adót [8. §], továbbá” szöveg;
49/C. § (2) bekezdés a) pontjában a „kivéve, ha azt az egyéni vállalkozó természetbeni juttatásként nyújtja” szövegrész
helyébe a „kivéve a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történõ, adófizetési kötelezettséggel járó átadást”
szöveg, (7) bekezdésében a „– kivéve abból a kivét-kiegészítést – az adó 25 százalék. Az” szövegrész helyébe az „az”
szöveg;
50. § (4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdés k) pontjában az „az üzletek mûködésének
rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet” szövegrész helyébe az „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet” szöveg;
57/A. § (1) bekezdésében a „vállalkozói tevékenység keretében – üdülés, pihenés céljából közvetlenül
magánszemély(ek)nek szálláshelyet nyújt ugyanazon magánszemélynek” szövegrész helyébe a „vállalkozóként –
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt
szálláshelyet” szöveg;
58. § (7) bekezdésében az „az 50 ezer forintot” szövegrész helyébe az „a 32 ezer forintot” szöveg;
60. § (1) bekezdésében az „ingatlan, továbbá” szövegrész helyébe az „ingatlan (ingatlanrész), továbbá” szöveg,
(3) bekezdésének nyitó szövegrészében az „épített-ingatlan helyett létesített (újjáépített) épített-ingatlan” szövegrész
helyébe az „épített-ingatlan helyett létesített (újjáépített, leválasztott, megosztott) épített-ingatlan” szöveg,
a) pontjában az „újjáépítés” szövegrész helyébe a „létesítés” szöveg, b) pontjában a „szerzési idõponttal és
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az épített-ingatlan, illetõleg az alapterület-bõvítés bevétel-része” szövegrész helyébe a „szerzési idõponttal és
– esetenként külön-külön – a ráépítés, létesítés, alapterület-növelés bevétel-része” szöveg, (4) bekezdésében a „nem
állapítható meg, az átruházás” szövegrész helyébe a „nem állapítható meg, illetve nem történt meg, az átruházás”
szöveg;
62. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „bevételbõl le kell vonni” szövegrész helyébe a „bevételbõl (a szerzés
idõpontja szerint megosztott bevételbõl) le kell vonni” szöveg, c) pontjában az „az átruházással” szövegrész helyébe
az „a szerzési idõponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással” szöveg;
64/A. § (1) bekezdésében a „jövedelem – ha az nem adómentes – után az adó mértéke 25 százalék, egyebekben pedig”
szövegrész helyébe az „adóköteles jövedelem megállapítására” szöveg;
65. § (1) bekezdés c) pontjában az „az az összeg, amelybõl a (2) bekezdés szerinti adó levonása utáni rész a vagyoni
érték szokásos piaci értékével (a nyereményalappal) egyezik meg” szövegrész helyébe az „adó alapja a vagyoni érték
szokásos piaci értékének (a nyereményalapnak) 1,19-szerese” szöveg, d) pontjának db) alpontjában a „díjtartaléknak
a kivonás elõtti” szövegrész helyébe a „díjtartaléknak (ideértve e törvény alkalmazásában a befektetési egységekhez
kötött életbiztosítások biztosítástechnikai tartalékát is) a kivonás elõtti” szöveg, d) pontjának záró szövegében a „nem
vehetõ figyelembe az arányosított díjrésznek az a része, amely a korábban már arányosított díjrészekkel együtt
a befizetett díj(ak) együttes összegét meghaladja (figyelembe vehetõ rész hiányában a viszonyítási alap nulla)”
szövegrész helyébe az „az ismételt arányosítást a befizetett díjaknak a korábbi díjtartalék-kivonásoknál már
figyelembe vett, arányosított díjakkal csökkentett részére kell elvégezni” szöveg, a (3) bekezdés a) pontjának záró
szövegében a „felhalmozott, továbbá” szövegrész helyébe a „fizetett díj és az arra arányosan számított hozam terhére,
továbbá” szöveg, a „régebben felhalmozott díjtartalék terhére” szövegrész helyébe a „régebben fizetett díj és az arra
arányosan számított hozam terhére” szöveg;”
67/A. § (3) bekezdésének nyitó szövegében „szolgáltatóval” szövegrész helyébe a „szolgáltatóval, vagy befektetési
szolgáltató közremûködésével” szöveg és a „ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó
rendelkezéseinek” szövegrész helyébe a „bármely esetben akkor, ha az megfelel az említett törvények ügyletre
vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó,
és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévõ bármely
személy) által meghatározott – a szokásos piaci értéktõl eltérõ – ár alkalmazásával történik” szöveg, b) pontjában
a „szolgáltatóval” szövegrész helyébe a „szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közremûködésével” szöveg;
67/B. § (1) bekezdésében az „ideértve” szövegrész helyébe az „ide nem értve abból az árfolyamnyereségnek minõsülõ
részt [67/A. § (9) bekezdés], de ideértve” szöveg, (4) bekezdésének a) pontjában a „megszûnésekor” szövegrész
helyébe a „megszûnés esetén” szöveg, a „napján” szövegrészek helyébe a „napjára” szövegek, b) pontjában
a „megszakításakor” szövegrész helyébe a „megszakítás esetén” szöveg, záró szövegrészében a „kell megállapítani”
szövegrész helyébe az „az említett napra vonatkozó állapot szerint kell megállapítani” szöveg, (5) bekezdésének
a) pontjában, ba), bb), bc) alpontjában, c) pontjában a „napján” szövegrész helyébe a „napjára” szöveg, c) pontjában
a „20 százalék” szövegrész helyébe a „16 százalék” szöveg;
72. § (2) bekezdésében az „utáni adó mértéke a kamatkedvezmény 54 százaléka” szövegrész helyébe az „adóalapja
a kamatkedvezmény 1,19-szerese” szöveg;
74/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „szerinti adót” szövegrész helyébe a „szerinti, a 2010. december 31-ét követõ
kifizetés esetén az adó mértéke szerinti adót” szöveg; (5) bekezdés a) pontjában a „33 százalék” szövegrész helyébe
a „16 százalék” szöveg, záró szövegében a „bérleti díja után” szövegrész helyébe a „bérleti díja 1,19-szerese után”
szöveg;
75. § (1) bekezdésében az „a társasüdülõ (a továbbiakban együtt: társasház) tulajdonostársainak közössége által”
szövegrész helyébe az „a társasüdülõ tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban együtt: társasház) által” szöveg,
(3) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) és (6) bekezdés” szöveg, (5) bekezdésében a „kell
tekinteni, amely után az adó mértéke 25 százalék” szövegrész helyébe a „kell tekinteni” szöveg, (6) bekezdésében
a „49. §-a (17) bekezdésének” szövegrész helyébe a „46. §-a (10) bekezdésének” szöveg;
76. § (2) bekezdésében az „adó összege 25 százalék, amelyet” szövegrész helyébe az „adót” szöveg;
77. § (1) bekezdésében a „jövedelem, amely után az adó mértéke 25 százalék” szövegrész helyébe a „jövedelem”
szöveg;
81/A. §-ában az „adatairól negyedévenként a negyedévet követõ hó 20-áig” szövegrész helyébe az „adatairól és
az igazolványban szereplõ adatok változásáról havonta” szöveg;
1. számú melléklete 3.3. alpontjában a „magánszemély által természetben megszerzett bevétel” szövegrész helyébe
a „magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek – nem pénzben
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történõ juttatás esetén – a juttató által az adóévben nyújtott ilyen támogatás értékébõl a minimálbér összegét meg
nem haladó rész, vagy orvosi javaslat alapján a fogyatékosságával, gyógyításával összefüggésben adott termék,
szolgáltatás értéke, – pénzben történõ juttatás esetén – legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó
összegben havonta adott támogatás” szöveg, 4.6. alpontjában az „és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által adományozott” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter és
az egyházak központi szerve által adományozott” szöveg, 7.1. alpontjában a „vagyoni érték, a magánszemély által”
szövegrész helyébe a „vagyoni érték – ide nem értve az örökösök által az örökölt jog érvényesítése révén megszerzett
jövedelmet azzal, hogy az ilyen módon megszerzett bevételbõl a jövedelem megállapítása során levonható a jognak
az illeték megállapítása során figyelembe vett része –, a magánszemély által” szöveg, 7.11. alpontjában a „számítógépés internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását)”
szövegrész helyébe a „számítógép-használat”, 8. pontjában a „természetbeni” szövegrész helyébe a „nem pénzben
kapott” szöveg; 8.21. alpontjában a „meghatározott közlekedési kedvezmény, amely után a kifizetõ fogyasztói
árkiegészítésben nem részesül” szövegrész helyébe a „meghatározott, adómentes természetbeni juttatásnak
minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezmény” szöveg;”
2. számú melléklete I. Jellemzõen elõforduló bevételek fejezetének 7. pontjában a „kivéve, ha azt természetbeni
juttatásként nyújtja” szövegrész helyébe a „kivéve a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történõ, adófizetési
kötelezettséggel járó átadást” szöveg;
3. számú melléklete nyitó szövegének harmadik bekezdésében az „átalányban értékcsökkenést, valamint
a mezõgazdasági õstermelõ:
a) a tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását;
b) e tevékenységének megkezdése elõtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett, és utóbb e tevékenység
végzése során felhasznált anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként még el nem számolt
kiadásait, valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében
költségként elszámolhatja, továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi
javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti” szövegrész helyébe az „átalányban
az értékcsökkenést” szöveg, I. Jellemzõen elõforduló költségek fejezete 11. pontjában az „az üzlet, a mûhely,
a gazdasági épület” szövegrész helyébe az „az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti telephely” szöveg,
az „alapulvételével” szövegrész helyébe az „alapulvételével (a közüzemi számlák esetében a házastárs nevére
szóló számla alapján is)” szöveg, IV. A jármûvek költsége fejezetének 1. pontjában a „saját tulajdonú – ideértve
a továbbiakban a házastárs tulajdonát is – jármû” szövegrész helyébe a „saját tulajdonú, a magánszemély által zárt
végû lízingbe vett jármû (ideértve a továbbiakban a házastárs tulajdonát képezõ, illetve a házastárs által zárt végû
lízingbe vett jármûvet is)” szöveg;
5. számú mellékletének elsõ mondatában a „9/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10. § (1) bekezdésében”
szöveg;
10. számú melléklete I. Jellemzõen elõforduló bevételek fejezete 6. pontjának a) alpontjában a „természetbeni
juttatásként” szövegrész helyébe az „adófizetési kötelezettség mellett, magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül”
szöveg, 7. pontjában a „kivéve, ha azt természetbeni juttatásként nyújtja” szövegrész helyébe a „kivéve
a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történõ, adófizetési kötelezettséggel járó átadást” szöveg;
11. számú melléklete I. Jellemzõen elõforduló költségek fejezetének 6. pontjában a „baleseti járulék” szövegrész
helyébe az „egészségügyi szolgáltatási járulék” szöveg, 12. pontjában az „50 százaléka)” szövegrész helyébe
az „50 százaléka) azzal, hogy kizárólag a közüzemi számlák esetében a házastárs nevére szóló számla is elfogadható”
szöveg, 17. pontjában az „adott természetbeni juttatásra” szövegrész helyébe a „nem pénzben juttatott vagyoni
értékre” szöveg, 22. pontjában a „megsemmisülést, az ellenszolgáltatás nélküli átengedést is” szövegrész helyébe
a „megsemmisülést is” szöveg, a III. Jármûvek költsége fejezetének 1. pontjában a „„saját tulajdonú – ideértve
a továbbiakban a házastárs tulajdonát is – kizárólag üzemi célú jármû” szövegrész helyébe a „saját tulajdonú,
a magánszemély által zárt végû lízingbe vett kizárólag üzemi célú jármû (ideértve a továbbiakban a házastárs
tulajdonát képezõ, illetve a házastárs által zárt végû lízingbe vett jármûvet is)” szöveg
lép.

Hatályát veszti az Szja tv.
1. 2. § (7) bekezdése;
2. 3. § 4. pontjának m) alpontja, 17. pontjában a „az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre, vagy” szövegrész,
21. pontjának d) alpontjában a „vállalkozói járadék,” szövegrész, 32. pontjának b) alpontjában az „a lakáscélú állami
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támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerûsítés céljából történt, és/vagy” szövegrész, 46.,
52., 60., 62., 72., 82. és 86. pontjai;
3/A. §-a;
7. § (1) bekezdés s) alpontjában a „69. § (10) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározott” szövegrész, z) alpontja;
13. § (1) bekezdés k) pontja;
14. § (1) bekezdésében a „vagy mellékszolgáltatás teljesítésére” szövegrész, (5) bekezdés b) és d) pontjai;
16. § (5)–(9) bekezdései;
24. § (2) bekezdésében a „– figyelemmel az átmeneti rendelkezésekre is –” szövegrész;
25. § (2) bekezdés bb) alpontjában a „hétvégi” szövegrész, (5)–(8) bekezdései;
26. § (2)–(4) bekezdései;
28. § (1) bekezdés a) pontja és (9) bekezdése;
29. § (1) bekezdésében az „Az adóterhet nem viselõ járandóságot a kifizetése (juttatása) idõpontja szerint kell
adóalapként figyelembe venni.” szövegrész, (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésében a „– kivéve, ha az adóterhet
nem viselõ járandóság –” szövegrész;
30. §-a és az azt megelõzõ alcím;
34. §-a és az azt megelõzõ alcím;
40. § (3)–(12) bekezdései;
41. §-a;
42. §-a és az azt megelõzõ alcím;
43. §-a;
44. §-a és az azt megelõzõ alcím;
46. § (2) bekezdés a) és b) pontja;
47. § (5) bekezdés a) pontjában a „– kivéve, ha az adóterhet nem viselõ járandóság –” szövegrész;
49/B. § (14) bekezdés d) pontjában az „a természetbeni juttatás formájában történõ átadást,” szövegrész;
58. § (6) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében az „adó mértéke 25 százalék. Az” szövegrész;
60. § (3) bekezdés a) pontjában a „62. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában említett költségekkel csökkentett”
szövegrész;
64/A. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdésben említett” szövegrész, (6) bekezdésének c) pontja;
65. § (2) bekezdésében az „adó mértéke 20 százalék, ennek megfelelõen az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben
az adó a vagyoni érték szokásos piaci értékének (nyereménybetét esetében a nyereményalap) egynegyede. Az”
szöveg, (9) bekezdése;
65/A. § (2) bekezdése;
65/B. § (2) bekezdése;
66. § (1) bekezdésében a „– pl. osztalékból megállapított személyes közremûködõi díj-kiegészítésként –” szöveg, (2) és
(5) bekezdései;
67. § (2) és (10) bekezdései;
67/A. § (2) bekezdése;
68. § (6) bekezdése;
72/A. §-a és az azt megelõzõ alcím;
73. §-a és az azt megelõzõ alcím;
74. §-a és azt megelõzõ alcím;
75. § (2) bekezdésében a „(kivéve a közös tulajdon tárgyát képezõ ingatlanrész bérbeadásából származó bevételt)”
szövegrész, (8) bekezdése;
77/A. § (1) bekezdésében az „Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékre a természetbeni juttatásokra
vonatkozó rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.” szöveg;
77/B. § (6) bekezdésében az „A nem pénzben megszerzett bevételre a természetbeni juttatásokra vonatkozó
rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.” szöveg, (10) bekezdésének a) pontja;
82. § (3) bekezdése;
1. számú melléklete 2. pontjának 2.4. alpontja.

(1) Hatályukat vesztik az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 223. §-ának
(12)–(14) bekezdései.
(2) Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (6) bekezdése.
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2. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvény módosítása
34. §

Nem lép hatályba a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény 12. § (2) bekezdése.

35. §

Hatályát veszti a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény 224. § (2) bekezdése.

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
36. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 2. § (2) bekezdése
a következõ k) ponttal egészül ki:
[Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül]
„k) az európai kutatási infrastruktúráért felelõs konzorcium (ERIC).”

37. §

A Tao tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja helyébe a következõ rendelkezés:
[Az adózás elõtti eredményt csökkenti]
„z) a kiemelkedõen közhasznú besorolással rendelkezõ szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedõen közhasznú
besorolással rendelkezõ közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerzõdés keretében, a közhasznú
szervezetekrõl szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedõen közhasznú besorolást
megalapozó közfeladat támogatására, vagy a Magyar Kármentõ Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értékének
1. 50 százaléka kiemelkedõen közhasznú szervezet és a Magyar Kármentõ Alap támogatása esetén,
2. 20 százaléka tartós adományozási szerzõdés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás elõtti eredmény összege,”

38. §

A Tao tv. 18. § (2) bekezdése új d)–e) pontokkal egészül ki, továbbá a jelenlegi d) pont számozása f) pontra változik és
egyidejûleg a következõképpen módosul:
[A szokásos piaci árat a következõ módszerek valamelyikével kell meghatározni:]
„d) ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerrel, amely azt a – megfelelõ vetítési alapra (költségek, árbevétel,
eszközök) vetített – nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál;
e) nyereségmegosztásos módszerrel, amelynek során az ügyletbõl származó összevont nyereséget gazdaságilag
indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el
az ügyletben;
f) egyéb módszer alapján, ha a szokásos piaci ár az a)–e) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg.”

39. §

A Tao tv. 19. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A társasági adó a pozitív adóalap 10 százaléka.”

40. §

A Tao tv.
a) 4. § 11. pontjának nyitó szövegrészében és c) alpontjában a „19. § (1) bekezdésében elõírt mérték kétharmadát”
szövegrész helyébe a „10 százalékot” szöveg;
b) 4. § 39. pontjában az „SZJ 92.31.21.0 Elõadómûvészet, az SZJ 92.34.13.0 számból a Bábszínházi elõadás”
szövegrész helyébe a „a TESZOR 90.01. Elõadómûvészet, a TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidõs
tevékenységbõl a bábszínházi elõadás” szöveg;
c) 6. § (3) bekezdésében az „adó alapja a külföldi szervezetnél a 15. §-ban, az” szövegrész helyébe az „adó alapja az”
szöveg;
d) 7. § (1) bekezdés dz) pontjában az „adóévi árfolyamnyeresége, feltéve” szövegrész helyébe az „adóévi
árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történõ kivezetése
következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve” szöveg;
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e)

7. §-ának (7) bekezdésében a „ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedõen közhasznú szervezet által”
szövegrész helyébe a „ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelten közhasznú szervezet vagy a Magyar
Kármentõ Alap által” szöveg;
f) 7. § (12) bekezdés a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
g) 7. § (17) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
h) 7. § (20) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
i) 8. § (1) bekezdés ud) alpontjában a „természetbeni juttatásként” szövegrész helyébe a „juttatásként” szöveg;
j) 15/A. § (6) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
k) 26. §-ának (10) bekezdésében a „az 50 millió” szövegrész helyébe a „a 100 millió” szöveg;
l) 28. §-ának (2) bekezdésében a „ne tartalmazza
a)
a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik, és
b)
a külföldrõl származó kamatjövedelmet.” szövegrész helyébe a „ne tartalmazza a külföldön adóztatható
jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik.” szöveg;
m) 28. §-ának (4) bekezdésében a „a bevétel – kamatjövedelem esetén a kamat 75 százaléka – és az e bevétel
megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások különbözete, módosítva az adózás elõtti
eredményt növelõ, csökkentõ tételekkel” szövegrész helyébe a „megállapításánál kell figyelembe venni
az e bevétel megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségeket, ráfordításokat, adózás elõtti eredményt
módosító tételeket” szöveg;
n) 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontjában a „természetbeni juttatás;” szövegrész helyébe a „juttatás;” szöveg;
o) 3. számú melléklet B) fejezet 2. pontjában a „bárkinek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények
között adott kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén nyújtott természetbeni
juttatás, továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak minõsülõ áruminta, ha az nem tartós használatra rendelt dolog és
mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget;” szövegrész
helyébe a „magánszemélynek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott kedvezmény,
árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén nyújtott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti juttatás, továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti áruminta;” szöveg;
p) 3. számú melléklet B) fejezet 3. pontjában a „természetbeni juttatás” szövegrész helyébe a „juttatás” szöveg
lép.
41. §

A Tao tv. 29/F. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az a közhasznú társaság, amelynek kényszer-végelszámolását a cégbíróság 2009. június 30-át követõen indult
törvényességi felügyeleti eljárás keretében rendelte el, nem alkalmazza a 16. § (1) bekezdés c) pontjának
rendelkezéseit, valamint adózás elõtti eredményét csökkenti a kényszer-végelszámolásra tekintettel elszámolt bevétel
összegével.”

42. §

A Tao tv. a következõ 29/N. §-sal egészül ki:
„29/N. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 7. § (1) bekezdésének z) pontjának és (7) bekezdésének
rendelkezéseit a 2010-ben kezdõdõ adóévben adott – felsorolt – juttatásokra lehet alkalmazni.”

43. §

A Tao tv. a következõ 29/O. §-sal egészül ki:
„29/O. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 26. §-a (10) bekezdésének rendelkezéseit a 2010.
december 16-át követõen teljesítendõ adóelõleg kiegészítésre – ideértve az eltérõ üzleti évet választó adózó által
teljesítendõ adóelõleg kiegészítést is – alkalmazni kell.”

44. §

Hatályát veszti a Tao tv. 2. § (4) bekezdés b) pontja, 8. § (2) bekezdése, 15. §-a és 19. § (3)–(4) bekezdése.
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4. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
45. §

Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. § (8) bekezdése
a következõk szerint módosul, valamint ugyanezen § a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti folyamatos tevékenység végzésére, az e) pontban meghatározott bevétel
elérésére, valamint – feltéve, hogy más e törvény szerinti adóalanyiságot eredményezõ tevékenységet nem folytat –
az (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra az egyéni
vállalkozóra, aki tevékenységét szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben
meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben
meghatározott gyermekgondozási díjban részesül.
(9) Az adózó a szünetelést – a jogállását szabályozó külön törvény szerint történõ bejelentéssel egyidejûleg – az egyéni
vállalkozói tevékenységére tekintettel pénzforgalmi bankszámlát vezetõ hitelintézet(ek)nek is bejelenti, azzal, hogy
a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.”

46. §

45. § Az Eva tv.
a) 3. §-ának (2) bekezdésében az „Az adóalanyiság nem szûnik meg, ha az egyéni vállalkozónak minõsülõ
magánszemély adóalany tevékenységét cselekvõképességének elvesztését követõen” szövegrész helyébe „Az
adóalanyiság nem szûnik meg, ha az egyéni vállalkozónak minõsülõ magánszemély adóalany tevékenységét
cselekvõképességének korlátozását vagy elvesztését követõen” szöveg;
b) 18. §-ának (3) bekezdésében „a (2) bekezdés szerinti összeg 25 százaléka” szövegrész helyébe „a (2) bekezdés
szerinti összeg 16 százaléka” szöveg;
c) 18. §-ának (6) bekezdésében „a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezései szerint – a személyi
jövedelemadót 44 százalékos mértékkel megállapítja” szövegrész helyébe „egyes, a kifizetõt terhelõ adó mellett
adható juttatásokra vonatkozó rendelkezései szerint – a személyi jövedelemadót megállapítja” szöveg lép;
d) 18. §-a (11) bekezdésének b) pontjában „a természetbeni juttatásként” szövegrész helyébe „egyes, a kifizetõt
terhelõ adó mellett adható juttatásként” szöveg;
e) 19. §-ának (1) bekezdésében „a (16) bekezdés a)–d) pontjában és a 19. § (5) bekezdésében foglaltakat” szövegrész
helyébe „a (16) bekezdés a)–d) pontjában és – a 2010. június 30-án hatályos – 19. § (5) bekezdésében foglaltakat”
szöveg
lép.

II. FEJEZET
AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
47. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 12. § (2) bekezdés d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéshez fûzõdõ joghatás nem áll be, ha]
„d) a gáz Közösség területén levõ földgázrendszeren vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózaton
keresztüli, a hõ- vagy hûtési energia hõ- vagy hûtési hálózaton keresztüli, valamint a villamos energia értékesítésére
a 34. vagy 35. § alkalmazandó;”

48. §

Az Áfa tv. 34. és 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) Ha adóalany-kereskedõ részére
a) gáz Közösség területén levõ földgázrendszeren vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózaton keresztüli,
b) hõ- vagy hûtési energia hõ- vagy hûtési hálózaton keresztüli, valamint
c) villamos energia
értékesítése történik, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol az adóalany-kereskedõ gazdasági céllal
letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye
van.
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(2) Adóalany-kereskedõ az, aki (amely) gáz, hõ- vagy hûtési energia, valamint villamos energia továbbértékesítésével
fõtevékenységként foglalkozik, és akinek (amelynek) saját felhasználása (fogyasztása) e termékekbõl elhanyagolható
mértékû.
35. § (1) Ha a 34. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott termékértékesítések közül bármely nem
adóalany-kereskedõ részére történik, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a beszerzõ azt
ténylegesen felhasználja (elfogyasztja).
(2) Ha a beszerzõ a gázt, a hõ- vagy hûtési energiát, valamint a villamos energiát egészben vagy részben nem használja
fel (nem fogyasztja el), az (1) bekezdés alkalmazásában a fel nem használt (el nem fogyasztott) gáz, hõ- vagy hûtési
energia, valamint villamos energia tényleges felhasználási (elfogyasztási) helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol
a beszerzõ gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig azt a helyet, ahol lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye van.”
49. §

Az Áfa tv. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § Adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, mûvészeti, tudományos, oktatási,
szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és
bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az elõbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés
helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.”

50. §

Az Áfa tv. 43. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A következõ, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást
ténylegesen teljesítik:]
„d) kulturális, mûvészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló
szolgáltatások (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), ideértve ezek szervezését is, valamint
az elõbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is.”

51. §

Az Áfa tv. 46. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az e § alkalmazása alá tartozó szolgáltatások a következõk:]
„h) a Közösség területén levõ földgázrendszerhez vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózathoz, hõ- vagy
hûtési hálózathoz, villamosenergia-rendszerhez való csatlakozás, egyéb hozzáférés biztosítása, valamint ilyen
rendszeren, hálózaton keresztül földgáz, hõ- vagy hûtési energia, valamint villamos energia szállítása (átvitele),
elosztása, továbbá más, ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások;”

52. §

Az Áfa tv. 77. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha]
„b) a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni értékû jog idõleges használatának
átengedése akár az ügyletben érintett bármely félnek felróható okból, akár a tevékenységi körükön kívül esõ
elháríthatatlan okból meghiúsul, és a felek az ügylet kötése elõtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges,
az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedõ idõre hatályosként elismerik;”

53. §

Az Áfa tv. 78. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdést kell megfelelõen alkalmazni abban az esetben is, ha az adó alapjának utólagos csökkenése azért
nem eredményez fizetendõadó-csökkenést, mert az ügylet – e törvény rendelkezései szerint – mentes az adó alól.”

54. §

(1) Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
[Mentes az adó alól:]
„p) a közös cél elérése érdekében együttmûködõ közösség (a továbbiakban: együttmûködõ közösség) által a közös
cél elérésére nyújtott szolgáltatás az együttmûködõ közösség tagjának, feltéve, hogy a következõ feltételek
teljesülnek:
pa) az együttmûködõ közösség tagja nem adóalany, vagy a szolgáltatás igénybevétele során nem adóalanyi
minõségében jár el, vagy
pb) a szolgáltatás igénybevétele az együttmûködõ közösség adóalany tagjának kizárólag olyan, az a)–o) pont vagy a 86. §
(1) bekezdése szerint mentes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében történik, amelyhez kapcsolódóan
az együttmûködõ közösség adóalany tagját adólevonási jog egészben vagy részben nem illeti meg, továbbá
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pc) az ellenérték, amelyet az együttmûködõ közösség kap vagy kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel
összefüggésben felmerült igazolt költség, valamint
pd) az ellenérték göngyölített összege nem haladja meg azt a vagyoni hozzájárulást, amelyet az együttmûködõ
közösség tagjának kell a közös cél elérése érdekében az együttmûködõ közösségnek rendelkezésre bocsátania.”
(2) Az Áfa tv. 85. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E § és a 85/A. § alkalmazásában
a) együttmûködõ közösség:
aa) az együttmûködõ közösség leendõ tagjai által a közös cél elérésére, a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott polgári
jogi társaság, amelynek kizárólag e cél elérésére szolgáló adóalanyisága – e törvény egyéb rendelkezéseitõl
függetlenül – valamennyi szerzõdõ fél közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére az állami adóhatóság
engedélyével, annak jogerõre emelkedésének napjával jön létre, vagy
ab) az a személy, szervezet, aki (amely) egyébként adóalany;
b) együttmûködõ közösség tagja: az a személy, szervezet, aki (amely) az a) pont
ba) aa) alpontja szerinti együttmûködõ közösséget létrehozó polgári jogi társaság tagja,
bb) ab) alpontja szerinti együttmûködõ közösséggel névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszonyban áll.”
55. §

Az Áfa tv. a 85. § után a következõ 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) Az együttmûködõ közösség tagjai számának folyamatosan el kell érnie legalább a kettõt. Az együttmûködõ
közösség tagja csoportos adóalanyiság esetében csak a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok által kijelölt
képviselõ [8. § (3) bekezdés a) pontja] lehet, aki (amely) az együttmûködõ közösség tagjaként a csoportos
adóalanyiságban részt vevõ valamennyi tagnak együttesen betudhatóan szerezhet jogokat, vállalhat
kötelezettségeket.
(2) Az együttmûködõ közösséget ilyen minõségében úgy kell tekinteni, mint akinek (amelynek) gazdasági célú
letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye van belföldön.
(3) Az együttmûködõ közösségnek és tagjainak folyamatosan olyan nyilvántartást kell vezetniük, amely alkalmas
a 85. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének az egyéb
tevékenységektõl való egyértelmû, megbízható és maradéktalan elkülönítésére.
(4) Az együttmûködõ közösség tagjai egyetemlegesen felelõsek az együttmûködõ közösséggel együtt a 85. §
(1) bekezdés p) pontja alapján keletkezõ kötelezettségek teljesítéséért.
(5) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a közös célt, amelynek elérésére a polgári jogi társaság tagjai az együttmûködõ közösséget létrehozni kívánják,
b) a tagok által kijelölt képviselõt, aki (amely) az adóalanyisághoz fûzõdõ jogokat és kötelezettségeket – mint
a bírósági és más hatósági eljárásjogi cselekmények alanya – gyakorolja, és a képviselõ feltétlen beleegyezõ
nyilatkozatát a képviselet vállalására, továbbá
c) tagonként külön-külön:
ca) a tag nevét, címét és adószámát, adószám hiányában pedig egyedi azonosításra szolgáló jelét,
cb) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely eleget tesz a (3) bekezdésnek és
cc) kötelezettségvállalást a (4) bekezdés teljesítésére.
(6) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett kérelem benyújtásával egyidejûleg, annak mellékleteként
csatolni kell a polgári jogi társaság létesítésérõl szóló szerzõdés hiteles másolati példányát.
(7) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti együttmûködõ közösség adóalanyisága az állami adóhatósági
engedély visszavonásával szûnik meg. Az engedélyt az állami adóhatóság visszavonja, ha
a) azt az együttmûködõ közösség bármely tagja kéri;
b) a képviselõ a képviseletet a továbbiakban nem vállalja, és új képviselõ haladéktalan kijelölése és bejelentése
az (5) bekezdés b) pontja szerint nem történik meg;
c) az (1) bekezdés az együttmûködõ közösség adóalanyiságának idõszakában nem teljesül;
d) az (5) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontjában meghatározott feltételek bármelyike az együttmûködõ közösség
adóalanyiságának idõszakában nem teljesül;
e) a közös cél, amelynek elérésére az együttmûködõ közösség létre jött, megvalósult, vagy annak megvalósítása
többé nem lehetséges;
f) az együttmûködõ közösség tagjai által létrehozott polgári jogi társaság megszûnik.
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(8) A 85. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti együttmûködõ közösség esetében az ott említett adóalany köteles
az együttmûködõ közösség létrehozásával egyidejûleg az állami adóhatóságnak írásban
a) bejelenteni
aa) a közös célt, amelynek elérésére az együttmûködõ közösséget létrehozták, és
ab) az együttmûködõ közösség tagjainak nevét, címét és adószámát, adószám hiányában pedig egyedi azonosításra
szolgáló jelét; továbbá
b) bemutatni azt a nyilvántartási rendszert, amely mind a maga, mind az együttmûködõ közösség tagjai részérõl
eleget tesz a (3) bekezdésnek; valamint
c) nyilatkozni mind a maga nevében, mind az együttmûködõ közösség tagjai nevében és képviseletében arról, hogy
teljesítik az együttmûködõ közösség idõszakában az (1), (3) és (4) bekezdést.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésére – ideértve az együttmûködõ közösség
megszüntetését is – az Art. változásbejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
56. §

(1) Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mentes az adó alól:]
„g) a termék importja
ga) az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank,
valamint olyan szervezet által, amelyet az Európai Közösségek hozott létre, és amelyre vonatkozik az Európai
Közösségek kiváltságairól és mentességeirõl szóló, 1965. április 8. napján kelt jegyzõkönyv, az e jegyzõkönyvben és
a végrehajtásáról vagy a szervezet székhelyegyezményérõl szóló – jogszabályban kihirdetett – nemzetközi
szerzõdésben meghatározottak szerint;
gb) egyéb, a ga) alpont alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként elismert szervezet vagy
annak képviselete, illetõleg annak tisztviselõje által a nemzetközi szervezetet létrehozó vagy a nemzetközi szervezet
székhelyegyezményérõl szóló – jogszabályban kihirdetett – nemzetközi szerzõdésben meghatározottak szerint,
feltéve, hogy az elõzõekben említett nemzetközi szerzõdés a vám és/vagy a termékek, szolgáltatások árába (díjába)
rendszerint belefoglalt közvetett adók elengedésérõl vagy visszatérítésérõl rendelkezik;”
(2) Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mentes az adó alól:]
„l) a gáz
la) földgázrendszeren vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózaton keresztüli vagy
lb) gázszállító tartályhajóból földgázrendszerbe vagy upstream csõvezeték-hálózatba [a földgáz belsõ piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2003/55/EK parlamenti és
tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontja] betáplált
importja;”
(3) Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
[Mentes az adó alól:]
„n) a hõ- vagy hûtési energia hõ- vagy hûtési hálózaton keresztüli importja.”

57. §

Az Áfa tv. 95. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat megtétele során az importálónak meg
kell adnia közösségi adószámát, valamint megfelelõ okirat (így különösen: szerzõdés, egyéb kereskedelmi okmány)
bemutatásával valószínûsítenie kell az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülését úgy, hogy abból
kitûnjön a Közösség valamely más tagállamában adófizetésre kötelezettként nyilvántartásba vett beszerzõ neve, címe
és az az adószáma, amely alatt e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint.”

58. §

Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az]
„b) az alábbiaknak megfelelõen
ba) az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank,
valamint olyan szervezet részére történik, amelyet az Európai Közösségek hozott létre, és amelyre vonatkozik
az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeirõl szóló, 1965. április 8. napján kelt jegyzõkönyv,
az e jegyzõkönyvben és a végrehajtásáról vagy a szervezet székhelyegyezményérõl szóló – jogszabályban kihirdetett –
nemzetközi szerzõdésben meghatározottak szerint;
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bb) egyéb, a ba) alpont alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként elismert szervezet vagy
képviselete hivatalos céljára, személyes célra pedig a nemzetközi szervezet vagy képviselete tisztviselõjének részére
történik a nemzetközi szervezetet létrehozó vagy a nemzetközi szervezet székhelyegyezményérõl szóló
– jogszabályban kihirdetett – nemzetközi szerzõdésben meghatározottak szerint, feltéve, hogy az elõzõekben említett
nemzetközi szerzõdés a termékek, szolgáltatások árába (díjába) rendszerint belefoglalt közvetett adók elengedésérõl
vagy visszatérítésérõl rendelkezik;”
59. §

Az Áfa tv. 125. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A 124. §-tól eltérõen az elõzetesen felszámított adó levonható abban az esetben is, ha az adóalany a terméket,
szolgáltatást vállalkozásán belül]
„i) a 124. § (1) bekezdésének a) pontjában említett esetben – a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában
a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008. 8. 9.) 30. cikkének 4. pontjában meghatározott
kísérleti fejlesztés keretében – igazoltan a környezetet jobban kímélõ motorokkal kapcsolatos technológiai
fejlesztéshez használja fel.”

60. §

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ h) ponttal
egészül ki:
[Az adót a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje fizeti:]
„g) a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci
árat tekintve 100 000 forintnak megfelelõ pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében,
ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerõsen megállapító
eljárás hatálya alatt áll;
h) üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékû jog (kibocsátási egység) átruházása
esetében.”

61. §

(1) Az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E fejezet alkalmazásában]
„c) utas: az utazásszervezõnek tett nyilatkozata alapján az az ügyfél, aki (amely) a szolgáltatást
ca) nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minõségében, illetõleg
cb) egyéb, a ca) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és javára
veszi igénybe;”
(2) Az Áfa tv. 206. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és
(4) bekezdésre változik:
„(2) Az utazásszervezõ köteles ügyfelét a teljesítést megelõzõen nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében
nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként kívánja igénybe venni.”

62. §

Az Áfa tv. 212. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„212. § Az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a 206. § (1) bekezdésének a) pontjában említett, más
adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódóan megállapított adóra – mint
elõzetesen felszámított adóra – az utazásszervezõ adólevonási jogot nem alapíthat.”

63. §

Az Áfa tv. a 257. § után a következõ alcímmel és 257/A. §-sal egészül ki:

„Adóvisszatérítés kérelemre
257/A. § (1) Külföldi illetõségû adományozótól származó pénzbeni adomány, segély (a továbbiakban együtt:
adomány) esetében, ha annak kedvezményezettje igazoltan a 85. § (4) bekezdés b)–f) pontjában felsorolt személyek,
szervezetek valamelyike, az állami adóhatóság – a kedvezményezett írásos kérelmére – visszatéríti a termék
beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított és az ellenérték részeként megtérített,
illetõleg az általa fizetendõ adóként is megállapított elõzetesen felszámított adót, feltéve, hogy
a) a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele a kedvezményezett alapszabályában (alapító okiratában)
megjelölt olyan tevékenységnek, feladatnak ellátását szolgálja, amely a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény
alapján közhasznú tevékenység vagy kiemelkedõen közhasznú besorolást megalapozó közfeladat, egyházi
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személynek, szervezetnek minõsülõ kedvezményezett esetében pedig a külön törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelõ tevékenység,
b) az adományozó az adomány összegét – az adóügyi illetõsége szerinti állam joga szerint – a vonatkozó adózási
rendelkezésekkel összhangban számolta el,
c) az adományozó az adomány felhasználását kifejezetten ahhoz a feltételhez köti, hogy a kedvezményezettet
mentesíteni kell a termékek, szolgáltatások árába (díjába) belefoglalt adó viselése alól, és
d) a kedvezményezettet az adólevonási jog egészben vagy részben nem illeti meg.
(2) Az adó-visszatéríttetési jog legfeljebb olyan hányadban illeti meg a kedvezményezettet, amilyen hányadban
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység, feladat ellátását szolgáló kiadásokból az adomány összege
részesedik.”
64. §

Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„a) az adó-visszatéríttetési jog gyakorlásához fûzõdõ, a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet
[100. § (2) bekezdése], továbbá a külföldi illetõségû adományozót és a tõle származó pénzbeni adomány
kedvezményezettjét [257/A. §] terhelõ igazolási kötelezettségeket, valamint az adó-visszatéríttetési kérelmek
kötelezõ adattartalmát és az utólagos adóvisszatérítés egyes eljárási szabályait;”

65. §

(1) Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következõ gf)–gh) alponttal egészül ki:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja
a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl, valamint annak
a következõ irányelvekkel történt módosításai:]
„gf) a Tanács 2009/69/EK irányelve (2009. június 25.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK
irányelvnek az importtal kapcsolatos adócsalás tekintetében történõ módosításáról;
gg) a Tanács 2009/162/EU irányelve (2009. december 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK
irányelv különbözõ rendelkezéseinek módosításáról;
gh) a Tanács 2010/23/EU irányelve (2010. március 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK
irányelvnek a fordított adózási mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas szolgáltatásokra vonatkozó választható és
ideiglenes alkalmazása tekintetében történõ módosításáról;”
(2) Az Áfa tv. 268. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]
„h) a Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik
tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben elõírt hozzáadottértékadó-visszatérítés
részletes szabályainak megállapításáról, valamint annak a következõ irányelvvel történt módosítása:
ha) a Tanács 2010/66/EU irányelve (2010. október 14.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy
másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben elõírt hozzáadottértékadó-visszatérítés
részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról.”

66. §

Az Áfa tv. a 269. § után a következõ 270. §-sal egészül ki:
„270. § (1) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai
közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód1. törvény) módosított 206. § (1) bekezdés c) pontját és
a Mód1. törvénnyel megállapított 206. § (2) bekezdését azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben
az utazásszervezõnek fizetett elõleg jóváírása, kézhezvétele, elõlegfizetés hiányában pedig az utazásszervezési
szolgáltatás teljesítése 2011. január 1-jére vagy azt követõ napra esik.
(2) A Mód1. törvénnyel megállapított 257/A. §-t azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben a pénzbeni
adomány, segély felhasználása 2011. január 1-jén vagy azt követõen beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás
érdekében történik.
(3) A 3. számú melléklet I. részének a Mód1. törvénnyel megállapított 18. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni
elõször, amelyekben a 84. § szerint megállapított idõpont 2011. január 1-jére vagy azt követõ napra esik.”

67. §

Az Áfa tv. 3. számú melléklete e törvény 3. számú melléklete szerint módosul.
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Az Áfa tv. 6. számú melléklete e törvény 4. számú melléklete szerint módosul.

69. §

(1) Az Áfa tv.
a) 14. § (2) bekezdésében a „szolgáltatás igénybevételéhez” szövegrész helyébe a „szolgáltatáshoz” szöveg,
b) 68. §-ában a „termék beszerzési ára” szövegrész helyébe a „termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára”
szöveg,
c) 93. § (1) bekezdés b) pontjában a „918/83/EGK” szövegrész helyébe a „1186/2009/EK” szöveg,
d) 94. § (1) bekezdés a) pontjában az „I. fejezetének VII. címe” szövegrész helyébe a „II. címének VI. fejezete” szöveg,
e) 94. § (1) bekezdés b) pontjában az „I. fejezetének IX. címe” szövegrész helyébe a „II. címének VIII. fejezete” szöveg,
f) 94. § (1) bekezdés c) pontjában az „I. fejezetének VI. címe” szövegrész helyébe a „II. címének V. fejezete” szöveg,
g) 94. § (1) bekezdés d) pontjában az „I. fejezet XII. címének 50. és 51. cikkében” szövegrész helyébe a „II. cím
XI. fejezetének 42. és 43. cikkében” szöveg,
h) 94. § (2) bekezdés a) pontjában az „I. fejezetének III. címe” szövegrész helyébe a „II. címének III. fejezete” szöveg,
i) 94. § (2) bekezdés c) pontjában az „I. fejezetének V. címe” szövegrész helyébe a „II. címének IV. fejezete” szöveg,
j) 94. § (2) bekezdés d) pontjában az „I. fejezetének VIII. címe” szövegrész helyébe a „II. címének VII. fejezete” szöveg,
k) 94. § (2) bekezdés f) pontjában az „I. fejezetének XII. címe” szövegrész helyébe a „II. címének XI. fejezete” szöveg,
l) 94. § (2) bekezdés g) pontjában az „I. fejezetének XIII. címe” szövegrész helyébe a „II. címének XII. fejezete” szöveg,
m) 94. § (2) bekezdés h) pontjában az „I. fejezetének XIV/a. címe” szövegrész helyébe a „II. címének XIV. fejezete”
szöveg,
n) 94. § (2) bekezdés i) pontjában az „I. fejezet XVI. cím 65. cikk (1) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe
a „II. cím XVII. fejezete 61. cikk (1) bekezdésének a) pontjában” szöveg,
o) 94. § (2) bekezdés j) pontjában az „I. fejezet XVI. címének 70–72., valamint 75–78. cikkeiben” szövegrész helyébe
a „II. cím XVII. fejezetének 66–68., valamint 70–73. cikkeiben” szöveg,
p) 94. § (2) bekezdés k) pontjában az „I. fejezetének XXV. címében” szövegrész helyébe a „II. címének
XXVI. fejezetében” szöveg,
q) 125. § (2) bekezdés e) és f) pontjában a „közvetlen anyagjellegû” szövegrész helyébe a „közvetlen anyagjellegû
vagy értékcsökkenési leírás alapjánál figyelembe vehetõ” szöveg,
r) 176. § (2) bekezdés b) pontjában az „a)–c), e) és f)” szövegrész helyébe az „a)–f)” szöveg és
s) 210. § (2) bekezdésében az „– adót is tartalmazó –” szövegrész helyébe az „– adóval számított –” szöveg
lép.
(2) Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdés l) pont lb) alpontjában az „[a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és
a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2003/55/EK parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontja]”
szövegrész helyébe az „[a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2009/73/EK parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontja]” szöveg lép.

70. §

Hatályát veszti az Áfa tv. 249. § (1) bekezdésében az „(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: állami adóhatóság)”
szövegrész.

III. FEJEZET
A JÖVEDÉKI ADÓT ÉS AZ ENERGIAADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
71. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 7. § 1. pont n) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással
végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre,
kivéve:]
„n) a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkoholtermékek közül a 64. § (4) bekezdés a)–b) pontja, továbbá a 63. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alkoholtermékek közül a 64. § (9) bekezdése alá esõ alkoholtermék elõállítását
(keletkezését),”
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(2) A Jöt. 7. §-a a következõ 50–51. pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„50. motorfejlesztés: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet
(HL L 214/3., 2008.8.9.) (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 30. cikk 4. pontja szerinti kísérleti fejlesztés
keretében a környezetet jobban kímélõ motorokkal kapcsolatos technológiai fejlesztés;
51. kereskedelmi gázolaj: az 52. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó gázolaj, amelyet
a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegû gépjármûvel vagy nyerges jármûszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett
közúti árufuvarozáshoz, vagy
b) akár menetrendszerû, akár nem menetrendszerû forgalomban, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjármûvel végzett személyszállításhoz
használnak fel.”
72. §

A Jöt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Adómentes a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK
tanácsi rendelet 25–27. és 107. cikkei alapján vámmentesen harmadik országból behozott jövedéki termék.”

73. §

(1) A Jöt. 24. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vámhatóság – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan személynek engedélyezi bejegyzett kereskedõként a jövedéki
termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban történõ behozatalát, aki]
„f) – a (6)–(7) bekezdésben foglalt eltéréssel – jövedéki biztosítékot nyújt az éves szinten várhatóan beszerzésre kerülõ
jövedéki termék mennyiségére számított adótartalom – egyéb ellenõrzött ásványolaj esetében az 52. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott adómértékkel számított adó – egytizenketted részének megfelelõ összegben.”
(2) A Jöt. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a bejegyzett kereskedõ eseti jelleggel hoz be jövedéki terméket más tagállamból közösségi
adófelfüggesztési eljárásban, részére a vámhatóság esetenként egy szállítmányra vonatkozóan ad engedélyt a 35. §
(1) bekezdés b)–c) pontban meghatározott feltételek teljesítése, valamint a kérelemben megjelölt jövedéki termék
beszerzésre kerülõ mennyiségére számított adónak – egyéb ellenõrzött ásványolaj esetében az 52. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott adómértékkel számított adónak – megfelelõ összegben történõ elõzetes
jövedékibiztosíték-nyújtás esetén (a továbbiakban: eseti bejegyzett kereskedõ).”
(3) A Jöt. 24. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõ jövedéki biztosítékára a 38. § (6)–(9) bekezdésének rendelkezéseit
értelemszerûen alkalmazni kell.”

74. §

A Jöt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bejegyzett kereskedõnek a más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék
(nem értve ide a felhasználói engedélyes részére behozott egyéb ellenõrzött ásványolajat, illetve az 5 liter/5
kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésû egyéb ellenõrzött ásványolajat) fogadásával – kivéve a 24. § (6) bekezdés
b) pontja szerinti esetet – adókötelezettsége keletkezik, és egyidejûleg – az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel –
beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége.”

75. §

A Jöt. 26/A. § kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:
„(6) Ha a bejegyzett feladó egyúttal jövedéki engedéllyel rendelkezõ importáló vagy adóraktár-engedélyes,
a bejegyzett feladói tevékenységre a (2) bekezdés szerinti jövedéki biztosítékot nem kell külön teljesítenie,
amennyiben azt az import tevékenységére, illetve az adóraktári engedélyéhez nyújtott jövedéki biztosítéka
meghaladja. Ellenkezõ esetben a bejegyzett feladói engedély megadásához, illetve érvényességéhez a különbözetre
kell jövedéki biztosítékot nyújtani.”

76. §

A Jöt. 28. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 68. § (1) bekezdés b) pontja szerinti aroma az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen EKO-val is szállítható
más tagállamba.”
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77. §

A Jöt. 40. §-a kiegészül a következõ (14) bekezdéssel:
„(14) Adóraktárból a szõlõbor belföldi rendeltetéssel vagy harmadik országba belföldrõl történõ kiléptetés céljára
adófelfüggesztés mellett történõ kitárolása, valamint – a külön jogszabályban foglalt eltéréssel – szabadforgalomba
bocsátása borkísérõ okmány [79. § (2) bekezdés 4. pont] kiállítása mellett történhet.”

78. §

(1) A Jöt. 48. § (20)–(22) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(20) Az adóraktári engedélyt, a keretengedélyt, a bejegyzett kereskedõi engedélyt, a felhasználói engedélyt
kérelmezõ vagy az adóraktári engedéllyel, keretengedéllyel, bejegyzett kereskedõi engedéllyel rendelkezõ adóalany,
a felhasználói engedélyes a vegyvizsgáló szervtõl kérheti, illetve a vámhatóság – az engedélyes egyidejû értesítése
mellett – a vegyvizsgáló szervnél kezdeményezheti az adóraktári engedélyes által elõállított vagy beszerzett jövedéki
termékre, a bejegyzett kereskedõ által beszerzett jövedéki termékre, valamint a keretengedélyes vagy a felhasználói
engedélyes által beszerzett, felhasznált jövedéki termékre és elõállított termékre az adófizetési kötelezettség
meghatározásánál, illetve az adómérték alkalmazásánál – a termék változatlan összetétele esetén – kötelezõ érvénnyel
bíró vámtarifaszám megállapítást (a továbbiakban: kötelezõ érvényû vámtarifabesorolás). A vegyvizsgáló szerv
a kérelemre vagy hivatalból az engedélyes nevére kiadott kötelezõ érvényû vámtarifabesorolásról határozatban
rendelkezik, amely fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követõ
naptól kell alkalmazni.
(21) Az adóraktár-engedélyes, az adómentes felhasználó, a bejegyzett kereskedõ vagy a felhasználói engedélyes
terhére a kötelezõ érvényû vámtarifabesorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggõ adókötelezettség,
illetve jogkövetkezmény a vámtarifabesorolás kötelezõvé válásának napját megelõzõ idõszakra nem állapítható meg.
(22) Az adóraktári engedélynek, a keretengedélynek, a bejegyzett kereskedõi engedélynek vagy a felhasználói
engedélynek a kötelezõ érvényû vámtarifabesorolás miatt szükségessé váló módosítása iránti kérelmet a kötelezõ
érvényû vámtarifabesorolásról szóló határozat kézhezvételének napját követõ 15 napon belül kell benyújtani vagy
az engedélyt visszaadni.”
(2) A Jöt. 48. §-a kiegészül a következõ (24) bekezdéssel:
„(24) Fizetési halasztást, részletfizetést a 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõ csak akkor kérhet, ha
a) bejegyzett kereskedõi tevékenységét a tevékenysége megkezdésének napjától a fizetési halasztás, részletfizetés
iránti kérelme benyújtásának napjáig számítva legalább 12 hónapon keresztül folytatta,
b) terhére az a) pont szerinti idõszakban összességében a jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó
összegû jövedéki bírságot vagy adóbírságot a vámhatóság vagy az adóhatóság jogerõs határozattal nem állapított
meg, továbbá a jövedéki biztosíték értékének – az a) pont szerinti idõszakban összességében – 10 százalékát
meghaladó összegû, az esedékességet 30 nappal meghaladóan rendezett vagy rendezetlen adótartozása nem volt,
kivéve az olyan adótartozást, amelyre fizetési könnyítést (fizetési halasztás, részletfizetés) engedélyeztek, és
c) az adó összege, amelyre fizetési halasztást, részletfizetést kér, nem haladja meg az általa nyújtott jövedéki
biztosíték azon adótartozással csökkentett összegét, amelyre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyeztek, illetve
amelyre vonatkozóan a bejegyzett kereskedõ ezt megelõzõen fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmet nyújtott
be és annak elbírálása folyamatban van.”

79. §

A Jöt. 48/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet elektronikus úton intézni:]
„b) a 31. § (2) bekezdés, a 32. § (1) bekezdés, az 58. § (11) bekezdés, az 59. § (2) bekezdés és a 71. § (1) bekezdés szerinti
tevékenység folytatásának bejelentését,”

80. §

A Jöt. kiegészül a következõ 57/A. §-sal:
„57/A. § (1) A motorfejlesztést megvalósító személy az e tevékenységéhez helyhez kötött, próbapadon tesztelt
motorokban felhasznált 52. § (1) bekezdés a), d), f) pont szerinti ásványolajok, az E85, valamint az egyéb bioetanol
tartalmú üzemanyagok és a biodízel után a beszerzéskor megfizetett adót a (2) bekezdésben foglalt mértékig
visszaigényelheti.
(2) Az adó-visszaigénylés legfeljebb a motorfejlesztés (4) bekezdés szerinti idõszakban ténylegesen felmerült költsége
25%-ának megfelelõ összegéig érvényesíthetõ, feltéve, hogy ez a költség a csoportmentességi rendelet 31. cikk
(5) bekezdése szerint támogatható költségnek minõsül.
(3) Az adó-visszaigénylés feltétele, hogy az adó-visszaigénylésre jogosult
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a)

az (1) bekezdés szerint tervezett tevékenységérõl legkésõbb a motorfejlesztés megkezdését 30 nappal
megelõzõen a külön jogszabály szerinti tartalmú bejelentést a vámhatósághoz megtegye,
b) a motorfejlesztésnek a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tárgyévi, a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a tárgynegyedévi tényleges költségeirõl a vámhatósághoz elszámolást nyújtson be.
(4) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést – a 48. § (13) bekezdésében foglaltaktól eltérõen –
választása szerint
a) évente, legkorábban a tárgyévet követõ év január hónapjának 20. napjától, vagy
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjától
igényelheti.
(5) Az adó-visszaigénylésre jogosult az elsõ adó-visszaigénylési kérelmében nyilatkozik a (4) bekezdés szerinti
választásáról, melytõl eltérni a motorfejlesztés idõtartama alatt nem lehet.”
81. §

(1) A Jöt. kiegészül a következõ 57/B. §-sal:
„57/B. § Az 57/A. § szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 31. cikke alapján motorfejlesztéshez
nyújtható projekttámogatásnak minõsül.”
(2) A Jöt. kiegészül a következõ 57/C. §-sal:
„57/C. § (1) A beszerzéskor megfizetett adóból
a) az üzemanyagtöltõ-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt,
b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra
rendszeresített – a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármû kilométeróra állását rögzítõ –
üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérõeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – a 7. § 51. pontjában
meghatározott gépjármû vagy nyerges jármûszerelvény (a továbbiakban együtt: kereskedelmi jármû) vámhatóság
által e célból nyilvántartásba vett üzembentartója, illetve – bérelt kereskedelmi jármû esetében – bérbe vevõje
jogosult. A jogosult a nyilvántartásba vétel iráni kérelmet az adóvisszaigénylési jogosultság elsõ ízben történõ
érvényesítése elõtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult
adószámát, valamint képviselõje természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának
számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz
bejelenteni.
(3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkezõ, kereskedelmi jármûvet üzemeltetõ személy
esetében e § rendelkezése a más tagállamban vagy EFTA-országban (azaz Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben
vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkezõ személyre alkalmazható.
(4) Az adó-visszaigénylési jog
a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzésérõl
a kereskedelmi jármû forgalmi rendszámát és kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában, illetve
b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat dátum, mennyiség, forgalmi rendszám,
kereskedelmi jármû kilométeróra állását részletezõ kimutatással dokumentálva
érvényesíthetõ.
(5) Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb
a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követõ 12 hónapon belül érvényesíthetõ.
(6) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést – a 48. § (13) bekezdésében foglaltaktól eltérõen –
választása szerint az adott évre vonatkozóan
a) évente, legkorábban a tárgyévet követõ év január hónapjának 20. napjától, vagy
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjától
igényelheti.”

82. §

A Jöt. 62. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésû egyéb ellenõrzött ásványolaj és a megfigyelt termék más
tagállamból való behozatalát adóraktár-engedélyes és felhasználói engedélyes végezheti, valamint a közösségi
kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult kereskedõ abban az esetben, ha a behozatalt adóraktár-engedélyes,
felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére, írásban rögzített megbízás alapján végzi.
Az üzemanyag-adalék és a biodízel behozatalát továbbá a bejegyzett kereskedõ – az adó 25. § szerinti megfizetése
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esetén –, valamint a közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult kereskedõ is – az adó 27. § szerinti
megfizetése esetén – végezheti. Egyéb ellenõrzött ásványolajat más tagállamból bejegyzett kereskedõ is behozhat,
figyelemmel a 25. § (1) bekezdésének rendelkezésére. A termék átvételének napján a behozatalt be kell jelenteni
a vámhatósághoz, kivéve, ha a behozatal közösségi adófelfüggesztési eljárásban, adóraktárba, e-TKO-val történt.”
83. §

A Jöt. 64. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem kell alkalmazni az (1)–(2) bekezdés rendelkezését a 2208 vámtarifaszámú, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb
alkoholtartalmú termékre, amennyiben az keretengedéllyel elõállított vagy más tagállamból, harmadik országból
behozott, a 68. § (1) bekezdés a) pontjában megnevezett termék.”

84. §

A Jöt. 68. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználása]
„a) a külön jogszabályban meghatározott hatóság által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, továbbá
a gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön jogszabály szerinti engedéllyel végzett ipari elõállításához
(beleértve e termékek gyártóberendezéseinek a technológiai elõírásokban rögzített tisztítási eljárásához való
felhasználást is), nem értve ide a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék és a víz keverékének elõállítását, kiszerelését,”

85. §

A Jöt. 73. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik]
„g) a 2208 vámtarifaszámú, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú termékre, ha az keretengedéllyel
elõállított vagy más tagállamból, harmadik országból behozott, a 68. § (1) bekezdés a) pontjában megnevezett
termék.”

86. §

A Jöt. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„76. § (1) Az adó alapja a sör mennyisége, hektoliterben és Balling- (Plató-) fokban, illetve – a 2206 vámtarifaszámú,
2,8 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú sör esetében – alkoholfokban mérve.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) Balling- (Plató-) fok: a sör eredeti szárazanyagtartalma, a végtermék sör alkohol- és szárazanyag-tartalmából
a vonatkozó hatályos magyar szabványban (a továbbiakban: sörszabvány) meghatározott Balling-képlettel számítva,
b) alkoholfok: a sörszabvány szerinti, 20 °C-on mért alkoholtartalom térfogatszázalékban kifejezve.
(3) Az adó hektoliterre vetítve
a) Balling- (Plató-) fokonként 633 forint,
b) alkoholfokonként 1400 forint.”

87. §

A Jöt. 79. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„4. borkísérõ okmány: a szõlõbor szállításához alkalmazandó, a vámhatóság által kiadott, vagy a vámhatóság
engedélyével formanyomtatványként, illetve számítógéppel elõállított, szigorú számadású bizonylat;”

88. §

(1) A Jöt. 96. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában dohánygyártmány]
„f) olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben a dohányrészecskék
tömegének több mint 25 százaléka kisebb mint 1,5 milliméter szélességûre vágott (a továbbiakban: finomra vágott
fogyasztási dohány),”
(2) A Jöt. 96. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Kész dohányvágat alatt olyan dohánygyártmányt kell érteni, amely pipadohány esetében pipában történõ
elszívásra, cigaretta dohány esetében kézi töltésû cigaretta elkészítésére szolgál, beleértve a dohányzásra alkalmas,
ilyenkénti értékesítésre felkínált dohánytörmeléket is. Dohánytörmeléknek kell tekinteni a dohány feldolgozása és
a dohánytermékek elõállítása során keletkezõ dohánylevél-maradványokat és melléktermékeket.”
(3) A Jöt. 96. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(5) Az olyan terméket, amely részben tartalmaz dohánytól eltérõ anyagot is, de egyébként megfelel az (1) bekezdés
b)–e) pontjában foglalt kritériumoknak, szivarnak, szivarkának kell tekinteni.”
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89. §

(1) A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 9750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább
18 080 forint/ezer darab,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 7860 forint/kilogramm,
d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 7860 forint/kilogramm.”
(2) A Jöt. 97. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tételes adómérték alapjaként a cigaretta darabszámát kétszerezni kell, ha annak hossza – füstszûrõ és szopóka
nélkül – meghaladja a 8 centimétert, de rövidebb, mint 11 centiméter, háromszorozni kell, ha annak hossza – füstszûrõ
és szopóka nélkül – 11 centiméter vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 14 centiméter, és így tovább.”

90. §

A Jöt. kiegészül a következõ 98/A. §-sal:
„98/A. § (1) Az adóraktár engedélyese és a 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõ havonta nem rendelhet és
részére a vámhatóság nem adhat ki a cigarettára és a fogyasztási dohányra
a) minden év szeptember 1-jétõl december 31-éig tartó idõszakában, illetve
b) ha az adó mértéke január 1-jétõl eltérõ idõpontban emelkedik, akkor az új adómérték hatálybalépését megelõzõ
4 hónapban – amennyiben ennél az új adómérték kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszak rövidebb, ez utóbbi
idõszak alatt – is [a továbbiakban a) és b) pont: referencia-idõszak]
a (2) bekezdésben meghatározottnál több adójegyet.
(2) A referencia-idõszakban havonta rendelhetõ adójegyek mennyisége nem lehet több, mint
a) – az (1) bekezdés a) pont esetén – az adott év elsõ 8 hónapjában,
b) – az (1) bekezdés b) pont esetén – a referencia-idõszak kezdõ hónapját megelõzõ 12 hónap közül a (3) bekezdés
szerinti 10 hónapban [a továbbiakban a) és b) pont: bázisidõszak]
az adóraktár engedélyese és a 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõ által átvett és a bázisidõszakban
visszahozott adójegyekkel csökkentett adójegyek mennyiségébõl a bázisidõszakra számított egyhavi átlag 1,1-szerese
a cigaretta esetében, illetve 1,15-szöröse a fogyasztási dohány esetében.
(3) A (2) bekezdés b) pont esetében a 10 hónapot a referencia-idõszak kezdõ hónapját megelõzõ 12 hónapból annak
a 2 hónapnak a figyelmen kívül hagyásával kell meghatározni, amely 2 hónapban a legnagyobb volt az adójegyek
(2) bekezdés szerint meghatározott mennyisége.
(4) Abban az esetben is a (2) bekezdés b) pont rendelkezését kell alkalmazni, ha az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben
a referencia-idõszak egyes hónapjai az (1) bekezdés a) pont szerinti referencia-idõszakba esnek.
(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit az importáló és az eseti bejegyzett kereskedõ esetében is alkalmazni kell azzal
az eltéréssel, hogy
a) az átvett adójegyek egyhavi átlagát a bázisidõszak azon hónapjaira kell számítani, amelyben az importáló, illetve
az eseti bejegyzett kereskedõ adójegyet vett át,
b) amennyiben az a) pont szerinti hónapok száma az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben kisebb, mint négy,
a (3) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni.
(6) Amennyiben az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedõ és az importáló (a továbbiakban együtt:
adójegy-felhasználó) a tevékenységét az új adómérték kihirdetésének hónapját megelõzõ 12 hónapnál rövidebb, de
6 hónapnál hosszabb ideig folytatta, a referencia-idõszakban rendelhetõ, illetve kiadható adójegy mennyiségének
meghatározásához figyelembe veendõ egyhavi átlagot ezen idõszakra vonatkozóan kell a (2)–(5) bekezdés
rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával megállapítani. Amennyiben az adójegy-felhasználó a tevékenységét
az új adómérték kihirdetésének hónapját megelõzõen 6 hónapot meg nem haladó ideig folytatta, vagy tevékenységét
az új adómérték kihirdetését követõen kezdte meg, számára a vámhatóság a referencia-idõszakban nem adhat ki több
adójegyet, mint a legalább 12 hónapja mûködõ adójegy-felhasználók esetében számított kiadható mennyiségek
közül a legkisebb mennyiség.
(7) A dohánygyártmány az adómérték változásának hatálybalépését követõen csak az új adómértéknek megfelelõ
adójeggyel bocsátható szabad forgalomba, illetve importálható a szabad forgalom számára és hozható be más
tagállamból.
(8) A más tagállamból beszerzett dohánygyártmányra az adójegyet a bejegyzett kereskedõnek legkésõbb
a dohánygyártmány fogadásának napján kell átvennie, és legkésõbb a dohánygyártmány fogadásának napját követõ
öt munkanapon belül kell felhelyeznie.”
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91. §

A Jöt. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egyedi fogyasztói csomagolás alatt
a) a cigaretta esetében a legalább 19, de legfeljebb 50 darab cigarettát tartalmazó fogyasztói csomagot
(zsebcsomag),
b) a szivar esetében a darabot vagy a dobozt,
c) a szivarka esetében a legalább 5 darabot tartalmazó dobozt,
d) a fogyasztási dohány esetében a legalább 40 gramm, de legfeljebb 200 gramm – azonban minden esetben tízzel
osztható gramm-tömegû – fogyasztási dohányt tartalmazó tasakot vagy dobozt
kell érteni.”

92. §

A Jöt. 104. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A jövedéki engedélyes kereskedõ, az importáló és az exportáló által nyújtandó jövedéki biztosítékra a 38. § (5) és
(11) bekezdésének rendelkezéseit is alkalmazni kell. A jövedéki biztosíték érvényesítésére a vámhatóság a jogerõsen
megállapított jövedéki vagy mulasztási bírság tartozás esetén – külön végzés nélkül – jogosult, illetve – a 26/A. §
(6) bekezdése szerinti esetben – a 38. § (12) bekezdését kell alkalmazni.”

93. §

A Jöt. 122. §-a kiegészül a következõ m) ponttal:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„m) a Tanács 2010/12/EU irányelve (2010. február 16.) a dohánygyártmányra kivetett jövedéki adók szerkezete és
adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv módosításáról, valamint a 2008/118/EK
irányelv módosításáról.”

94. §

A Jöt. kiegészül a következõ 128/C. §-sal:
„128/C. § (1) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 57/A. §-a szerinti adó-visszaigénylési jog a 2010.
december 31-ét követõen beszerzett ásványolajtermékek után érvényesíthetõ.
(2) Amennyiben e törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 57/A. § szerinti adó-visszaigénylés esetén
a motorfejlesztés megkezdése 2011. január 1-je elõtti idõpontra esik, akkor e törvénynek az adó- és járuléktörvények,
a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel
megállapított 57/A. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentést legkésõbb 2011. január 15-éig kell megtenni.
(3) Amennyiben e törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 57/A. § szerinti adó-visszaigénylés esetén
a motorfejlesztés megkezdése 2011. január 1-je és 2011. február 1-je közötti idõpontra esik, akkor e törvénynek az adóés járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi
CXXIII. törvénnyel megállapított 57/A. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentést legkésõbb 2011. február 1-jéig
kell megtenni.
(4) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 57/C. §-a rendelkezéseit azokban az esetekben kell
alkalmazni elõször, amelyekben az adó-visszaigénylési jogosultság 2011. január 1. napján vagy azt követõen
keletkezik.
(5) Amennyiben e törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 57/C. § (2)–(3) bekezdése szerinti jogosult
az adóvisszaigénylési jogosultságát 2011. elsõ negyedévére is érvényesíteni kívánja, akkor e törvénynek az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi
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CXXIII. törvénnyel megállapított 57/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet legkésõbb 2011. február
15-éig kell benyújtania a vámhatósághoz.”
95. §

(1) A Jöt. 129. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg]
„d) az adófizetési kötelezettség, adó-visszaigénylés elszámolására, a motorfejlesztésrõl történõ bejelentés tartalmára
és benyújtásának módjára, a hatósági felügyelet ellátásának esetleges különleges módjára és feltételeire, a jövedéki
ellenõrzésre, a lefoglalásra, elkobzásra, az elkobzott termék felhasználására, illetve megsemmisítésére vonatkozó
részletes szabályokat;”
(2) A Jöt. 129. § (2) bekezdése kiegészül a következõ w) ponttal:
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg]
„w) az 57/C. §-ban említett vámhatósági nyilvántartásba vétel részletes eljárási szabályait és a nyilvántartásba vétel
iránti kérelem adattartalmát.”

96. §

A Jöt. 10. §-a (9) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3)–(6) bekezdés” szöveg, 11. §-a
(3) bekezdésének a) pontjában a „jövedéki termékre” szövegrész helyébe a „jövedéki termékre – kivéve a szõlõbort –”
szöveg, 13. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „használ” szövegrész helyébe a „használnak” szöveg, 28. §-ának
(3) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „b) pontja” szöveg, 35. §-a (1) bekezdése g) pontjának
gb) alpontjában a „gyakorlatot elismerõ igazolással” szövegrész helyébe a „gyakorlattal” szöveg, 62. §-a (1) bekezdése
b) pontjának bc) alpontjában az „e § (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „59. § (6) bekezdés” szöveg, 103. §-a
(1) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „63. § (1) bekezdés c) pontja és a 64. §
(9) bekezdése szerinti” szöveg, 117. §-a (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és
(5) bekezdésben” szöveg, 119. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „magánfõzésre” szövegrész helyébe
az „a magánfõzésre” szöveg lép.

97. §

A Jöt. 38. §-ának (3) bekezdése, 79. §-a (2) bekezdésének 5–6. pontja, 83. §-ának (1) bekezdése, 98. §-ának (12)–(14) és
(16)–(17) bekezdése, 99/A. §-ában az „(a továbbiakban: Utasforgalmi tv.)” szövegrész és az „(a továbbiakban: hatósági
jel)” szövegrész és 129. §-a (2) bekezdésének s) pontjában a „ , valamint az igazolás kiadásának eljárási rendjét”
szövegrész hatályát veszti.

7. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása
98. §

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Adót kell fizetni, ha]
„h) a felhasználó az a)–g) pontban nem említett esetben energiaadóval nem terhelt energiát vásárol vagy használ fel,”

99. §

Az Etv. 5. §-a kiegészül a következõ e) ponttal:
[Az adófizetési kötelezettség]
„e) a 3. § (1) bekezdés i) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére”
[keletkezik.]

100. §

(1) Az Etv. 6. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendõ adóból történõ levonására (visszaigénylésére), illetve
a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt adóhatóságtól történõ visszaigénylésére jogosult]
„i) az a személy, aki nem tüzelõ-, vagy fûtõanyagként használ fel szenet.”
(2) Az Etv. 6. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adó-visszaigénylési (adólevonási) jogosultság érvényesítéséhez]
„a) az energia beszerzésérõl kiállított, – a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetet kivéve – az adó feltüntetését is
tartalmazó számlával, illetve kivetéses adózás esetén a vámhatóság adót megállapító határozatával,”
[kell rendelkezni.]
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101. §

Az Etv. 6. §-a (4) bekezdésének második mondatában a „pénzforgalmi számlájának” szövegrész helyébe
a „pénzforgalmi számlája” szöveg lép.

102. §

Az Etv. 3. § (2) bekezdésében az „illetve a hálózati engedélyes,” szövegrész, 6. §-ának (6) bekezdésében a „közüzemi
fogyasztó, feljogosított fogyasztó vagy” szövegrész hatályát veszti.

IV. FEJEZET
8. A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény módosítása
103. §

A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban:VPtv.) 35. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A Vám- és Pénzügyõrség által kezelt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, történelmi kutatási,
statisztikai vagy tudományos célra fel lehet használni.”

104. §

A VPtv. 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Vám- és Pénzügyõrség bûnüldözési feladatainak ellátása érdekében kezelheti, illetve az e törvényben
meghatározott, adatkezelésre feljogosított szervek nyilvántartásából átveheti:
a) a felderítetlenül maradt bûncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a bûncselekmény
elkövetõjének felderítéséig, vagy ennek hiányában a büntethetõség elévüléséig,
b) a bûncselekmény helyszínén rögzített nyomokat, anyagmaradványokat, eszközöket, szagmintákat
a bûncselekmény elkövetõjének felderítéséig, vagy ennek hiányában a büntethetõség elévüléséig,
c) a szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, ujjnyomatát,
személyleírását, fényképét, hang- és szagmintáját, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértõi vizsgálatok adatait
a bûncselekmény büntethetõségének elévülésétõl, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli
mentesítéstõl számított húsz évig,
d) szándékos bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott, illetve ilyen bûncselekmény elkövetése miatt
elítélt személy cselekményének kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a büntethetõség elévüléséig, vagy
elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,
e) a szervezett bûnözésre utaló cselekményekben vagy tényállásokban érintett személyek, kapcsolataik adatait és
kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit az érintett személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot követõ
húsz évig,
f) olyan személyek adatait, akikkel szemben nemzetközi kötelezettségvállalás alapján nemzetközi bûnüldözési
intézkedéseket kell foganatosítani, valamint e személyek kapcsolatainak adatait és kriminalisztikai szempontból
fontos jellemzõit a büntethetõség elévüléséig, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,
g) az egyes bûncselekmények nyomozása során a felderítéssel és bizonyítással kapcsolatban keletkezett iratokban
szereplõ személyek és kapcsolataik adatait, illetve az eljárási helyzetükre vonatkozó adatokat, valamint a hozzájuk
fûzõdõ nyomozási adatokat az ügyben hozott jogerõs ítéletig, vagy a nyomozás megszüntetése esetén
a bûncselekmény büntethetõségének elévüléséig,
h) a titkos információgyûjtés alkalmazásával érintett személyek adatait – beleértve a Vám- és Pénzügyõrséggel
együttmûködõket és a fedett nyomozókat is – és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatokat, ha
büntetõeljárás nem indul, a titkos információgyûjtés lezárását követõ legfeljebb két évig, büntetõeljárás lefolytatása
esetén a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig, illetve
legfeljebb húsz évig, együttmûködõk, valamint fedett nyomozók esetén az együttmûködés, illetve a fedett nyomozói
tevékenység megszûnésétõl számított húsz évig.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség adatkezelést végzõ szerve az (1) bekezdés b)–h) pontjaiban meghatározott adatok
tekintetében – ha bûnüldözési célból elengedhetetlen, továbbá ha az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében szükséges – az érintett tájékozódási, helyesbítési és törlési jogának gyakorlását – írásban, indokolással
ellátva – megtagadhatja vagy korlátozhatja. Az indokolás mellõzhetõ, ha az a Vám- és Pénzügyõrség bûnüldözési
feladatának ellátását akadályozza, vagy mások jogainak sérelmével jár. Az indokolás mellõzése esetén a megtagadás
okaként e rendelkezésre kell hivatkozni. Az adat-hozzáférési, helyesbítési és törlési jog korlátozása nem érinti
a büntetõeljárásban résztvevõknek a büntetõeljárásról szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlását.”
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105. §

A VPtv. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A Vám- és Pénzügyõrség személyes adatokat, bûnüldözési adatokat, valamint a büntetett elõéletre
vonatkozó különleges adatokat az országból harmadik országba bûnüldözési, igazságszolgáltatási szervek, illetve
nemzetközi bûnüldözõ szervezetek részére – az EU nemzetközi bûnüldözõ szervezetei, valamint az INTERPOL
kivételével – nemzetközi szerzõdés alapján továbbíthat, ha a továbbítás súlyos vagy közvetlen veszély elhárításához,
vagy bûncselekmény megelõzéséhez szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél
minden egyes adat tekintetében teljesülnek.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség a nyomozó hatósági jogkörébe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben keletkezett
személyes és bûnüldözési adatokat – beleértve a titkos információgyûjtés során keletkezett adatokat is – nemzetközi-,
illetve más EU-tagállami bûnüldözõ, igazságszolgáltatási szervek részére a külön törvény rendelkezései alkalmazásával
– az adatvédelem feltételeinek teljesülése esetén – továbbíthat, tehet hozzáférhetõvé, illetve vehet át.
(3) A Vám- és Pénzügyõrség az adattovábbítást, illetve a hozzáférhetõvé tételt megelõzõen ellenõrzi az adatvédelem
feltételeinek teljesülését. Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy hibás adatokat továbbítottak vagy adatokat
jogellenesen továbbítottak, errõl a címzettet haladéktalanul értesíteni kell.”

106. §

A VPtv. 45. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„d) a büntetõ ügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködés keretében feldolgozott személyes
adatok védelmérõl szóló, 2008. november 27-i, 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 3. cikke, 5. cikke, 9. cikke, 13. cikke
[35. § (6) bekezdés, 36. § (1)–(2) bekezdés, 37/A. §, 38. § (1)–(3) bekezdés].”

107. §

A VPtv.
a) 38. § (1) bekezdésében a „nyilvántartási rendszerében két évig” szövegrész helyébe a „nyilvántartási
rendszerében a felelõsséget megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított legfeljebb két évig” szöveg,
b) 38. § (2) bekezdésében a „nyilvántartási rendszerében két évig” szövegrész helyébe a „nyilvántartási
rendszerében az igazoltatástól számított legfeljebb két évig” szöveg,
c) 38. § (3) bekezdésében a „nyilvántartási rendszerében két évig” szövegrész helyébe a „nyilvántartási
rendszerében az ellenõrzéstõl számított legfeljebb két évig” szöveg
lép.

108. §

Hatályát veszti a VPtv. 37. § (4)–(5) bekezdése.

9. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
109. §

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:Vtv.) 1. § (3) bekezdés 12. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„12. nem közösségi adók és díjak: valamennyi olyan fizetési kötelezettség, amelynek kiszabása, beszedése, ellenõrzése
a vámhatóság hatáskörébe tartozik, így különösen a jövedéki adó, az általános forgalmi adó, a regisztrációs adó,
a környezetvédelmi termékdíj;”

110. §

A Vtv. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az egyszerûsített vámeljárásra irányuló kérelem nem egységes engedély kiadására irányul,
az engedélyt 90 naptári napon belül állítja ki a vámhatóság. Amennyiben a kérelmezõ az EK végrehajtási rendelet
14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, az említett határidõ 60 naptári
nap. Az ügyintézési határidõ kezdõ napja a kérelemnek az EK végrehajtási rendelet 253b. cikkében foglaltak szerinti
befogadását követõ nap.”

111. §

A Vtv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott mentesség, illetve kedvezmény vonatkozik az energiaadó biztosítására is.”
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112. §

A Vtv. 56. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az egy határozattal megállapított vámtartozás és a nem közösségi adó és díjtartozás részbeni teljesülése esetén
a vámhatóság a befizetett összeg legalább olyan arányú részét köteles a vámtartozásra elszámolni, amilyen
a megállapított vámtartozás aránya a határozatban elõírt fizetendõ összegen belül. Az elszámolásról az adóst
értesíteni kell.”

113. §

(1) A Vtv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a vámtartozást és a nem közösségi adókat és díjakat, az EK végrehajtási rendelet 519. cikke szerinti
kiegyenlítõ kamatot, vagy késedelmi kamatot megállapító határozat módosításáról, visszavonásáról,
megváltoztatásáról, megsemmisítésérõl vagy hatályon kívül helyezésérõl rendelkezõ hatósági határozat, illetve
bírósági ítélet alapján a megállapított fizetési kötelezettség (vagy a fizetési kötelezettség összegének egy része)
követelésének jogcíme megszûnik, a módosításról, visszavonásról, megváltoztatásról vagy megsemmisítésrõl
rendelkezõ határozatban, illetve a bírósági ítélet végrehajtása érdekében hozott határozatban az eljáró hatóság
rendelkezik az összegnek a vámhatóság általi visszafizetésérõl. Ez a visszafizetési kötelezettségrõl való rendelkezés
a vámkódex 236. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti saját kezdeményezésnek minõsül.”
(2) A Vtv. 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a vámhatóság (1) bekezdés szerinti határozata jogszabályt sértett és az adósnak ennek
következtében keletkezik visszafizetési igénye, a vámhatóságnak a visszafizetendõ összeg után a (3) bekezdés szerinti
kamatot a befizetés napjától a visszafizetés napjáig kell fizetnie, kivéve, ha a téves vám- és adómegállapítás a nem
jóhiszemûen eljáró adós érdekkörében felmerült okra vezethetõ vissza.”
(3) A Vtv. 59. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2)–(4) bekezdéseket a vámigazgatási bírságot megállapító határozatokra nézve is alkalmazni kell, azzal, hogy ez
esetben a „téves vám- és adómegállapítás helyett” vámigazgatási bírság megállapítást kell érteni. Ha a vámigazgatási
bírság kiszabását a folyamatban lévõ ügyben alkalmazni rendelt késõbbi jogszabály ügyfél számára kedvezõbb
rendelkezése alapján mellõzni kell, kamatfizetési kötelezettség a vámhatóságot a már megfizetett bírság
visszafizetése esetén nem terheli.”

114. §

A Vtv.
a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Tanács 918/83/EGK rendelete a vámkönnyítések” szövegrész helyébe
az „a Tanács 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek” szöveg és a „felállításáról” szövegrész helyébe
a „létrehozásáról” szöveg,
b) 17. § (4) bekezdésében a „112” szövegrész helyébe a „107” szöveg és a „115” szövegrész helyébe a „110” szöveg,
c) 22. § a) pontjában a „vámáru” szövegrész helyébe a „nem közösségi áru” szöveg,
d) 43. § (5) bekezdésében az „a vámkódex” szövegrész helyébe az „az EK végrehajtási rendelet” szöveg,
e) 66. § (1) bekezdésében a „112” szövegrész helyébe a „107” szöveg,
f) 66. § (2) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „41” szöveg
lép.

115. §

A Vtv. az „Átmeneti rendelkezések” alcím alatt a következõ 78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 48. § (4) bekezdését, 59. § (2) és (4)–(5) bekezdését és
33/A. § (6) bekezdését a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára kedvezõbb.”

116. §

Hatályát veszti a Vtv. 33/A. § (6) bekezdés p) pontjában a „környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség esetén”
szövegrész és a 33/A. § (6) bekezdés q)–s) pontja.
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V. FEJEZET
A HELYI ADÓKAT, A GÉPJÁRMÛADÓT ÉS AZ ILLETÉKEKET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
117. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezetett helyi adót a kerületi önkormányzat helyett
a fõvárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett
kerületi önkormányzat képviselõtestülete elõzetes beleegyezését adja.”

118. §

A Htv. 7. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:]
„e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és
a helyi iparûzési adó megállapítása során – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a 6. § d) pontja nem alkalmazható.
A helyi iparûzési adó esetén egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni
építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája,
a településen belüli földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá
a kereskedelemrõl szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyitvatartása
alapján állapítható meg differenciált adómérték,”

119. §

A Htv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Az adó évi mértékének felsõ határa:
a) a 15. § a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál 1100 Ft/m2,
b) a 15. § b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3,6%-a.”

120. §

A Htv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó
a) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy
megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz
szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
(3) Ha az építõipari tevékenység folytatásának, illetõleg a természeti erõforrás feltárásának, kutatásának idõtartama
az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy elõreláthatóan meghaladja, akkor
e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minõsül,
a vállalkozónak állandó jellegû iparûzési tevékenységet végzõként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegû
tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén
folytatott ideiglenes jellegû iparûzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt – eltérõen a 40. §
(4) bekezdésében foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegû iparûzési
tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó elõzetes bejelentésétõl eltérõen
a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegû
iparûzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésõbb az adóévet követõ év január 15. napjáig
köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejûleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként
fizetendõ adó eredeti esedékességétõl számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.”

121. §

A Htv. 41. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet
megelõzõ évben e törvény 39/D. §-a vagy az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt
vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg,
akkor az elõleg összegét az adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetõleg a mentesség,
kedvezmény megszûnése figyelembevételével kell bevallani.”
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122. §

A Htv. 52. § 9. és 31. pontjának b) alpontja, valamint 61. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg
a § kiegészül a következõ 62. ponttal:
[E törvény alkalmazásában:]
„9. hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe
a lakáshoz, üdülõhöz tartozó kiegészítõ helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi
helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten számított vízszintes
vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt
zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében
a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe
számítani. Az egy helyrajzi számon lévõ, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos
alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni,”
[31. telephely:]
„b) a TEÁOR ’08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység) végzõ azon vállalkozó esetén,
amelynek az adóévet megelõzõ adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési
tevékenységbõl származik (távközlési tevékenységet végzõ vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol
az ilyen tevékenységet végzõ vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található,”
„61. külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbõl származó adóalaprész: az iparûzési adóalapnak az a része,
amely a 3. számú melléklet – tevékenységre leginkább jellemzõ – 1.1 vagy 1.2 vagy 2.1 vagy 2.3 pontja alkalmazásával
a külföldön létesített telephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3. számú mellékletben említett település, települések
kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érteni kell. Ha a vállalkozó adóévet megelõzõ teljes
adóévi adóalapja a 100 millió forintot meghaladja, csak a 3. számú melléklet 2.1 pontja vagy 2.3 pontja szerinti
módszer alkalmazható,
62. építõipari tevékenységet folytató vállalkozó: az a vállalkozó, akinek (amelynek) az adóévben a számviteli törvény
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értékének együttes összege legalább 75%-ban építõipari tevékenységbõl [52. § 24. pont] származik.”

123. §

A Htv. 3. számú melléklete e törvény 5. számú melléklete szerint módosul.

124. §

A Htv. 52. § 23. pontja hatályát veszti.

11. A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
125. §

A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Mentes az adó alól:]
„f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró)
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ
szülõ – ideértve a nevelõ-, mostoha- vagy örökbefogadó szülõt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult
adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ, nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után
legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben
több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi
után jár.”

126. §

A Gjt 18. § 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„19. légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármû, pótkocsi: az a jármû, amelyik a Tanács 96/53/EK
Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben
az önkormányzati adóhatóság az adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az adóalany ezt
a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ
szakvéleményével vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolhatja,”
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12. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
127. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) A szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése, illetve gépjármû, pótkocsi
szerzése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének fennállásáról, egyéb
vagyonszerzés esetén a feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenõrzi.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére június 1-jét megelõzõen kerül sor, a szervezetnek (alapítványnak)
arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége elõreláthatóan nem keletkezik. Amennyiben a nyilatkozatában
vállaltak nem teljesültek, úgy az illetékkötelezettség keletkezése évének július 1. napjáig van lehetõsége arra, hogy ezt
a körülményt adóbírság terhe nélkül az eljáró hatóság felé jelezze, és az illetéket pótlólag megfizesse.”

128. §

Az Itv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés g) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidõ
(a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidõ) lejártát megelõzõen kiadott használatba vételi engedély
igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerõre
emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidõ elteltét követõ 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi
az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidõ lejártáig az építésügyi hatóság a vagyonszerzõ
nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett jogerõre, az építésügyi hatóság errõl
a tényrõl tájékoztatja, majd a használatba vételi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás jogerõs befejezésérõl
külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejûleg közli, hogy a jogerõs használatbavételi engedély – a kijavítással
érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidõ lejárta elõtt kiadott használatbavételi
engedéllyel. Amennyiben az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerzõ nevére szóló, a határidõ
leteltét megelõzõen kiadott használatbavételi engedély változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett
részeket – jogerõre emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett
illetéket törli. Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidõn belül a vagyonszerzõ a nevére szóló jogerõs
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerzõ több telket örökölt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd
a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban
a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetõség legalább
10%-át. Ellenkezõ esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha
a vagyonszerzõ a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékbõl csak azt az illetéket
törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetõség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetõség az illetékkötelezettség keletkezésének idõpontjában és a használatbavételi
engedély kiadásának idõpontjában eltérõ, a kettõ közül a vagyonszerzõre összességében kedvezõbbet kell
figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidõn belül a vagyonszerzõ gazdálkodó szervezet átalakul, a lakóház
felépítésére az ingatlant megszerzõ jogutód köteles.”

129. §

Az Itv. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidõ
(a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidõ) lejártát megelõzõen kiadott használatba vételi engedély
igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerõre
emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidõ elteltét követõ 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi
az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidõ lejártáig az építésügyi hatóság a vagyonszerzõ
nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett jogerõre, az építésügyi hatóság errõl
a tényrõl tájékoztatja, majd a használatba vételi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás jogerõs befejezésérõl
külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejûleg közli, hogy a jogerõs használatbavételi engedély – a kijavítással
érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidõ lejárta elõtt kiadott használatbavételi
engedéllyel. Amennyiben az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerzõ nevére szóló, a határidõ
leteltét megelõzõen kiadott használatbavételi engedély változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett
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részeket – jogerõre emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett
illetéket törli. Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidõn belül a vagyonszerzõ a nevére szóló jogerõs
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerzõ több telket kapott ajándékba, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését,
majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban
a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetõség legalább
10%-át. Ellenkezõ esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha
a vagyonszerzõ a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékbõl csak azt az illetéket
törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetõség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetõség az illetékkötelezettség keletkezésének idõpontjában és a használatbavételi
engedély kiadásának idõpontjában eltérõ, a kettõ közül a vagyonszerzõre összességében kedvezõbbet kell
figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidõn belül a vagyonszerzõ gazdálkodó szervezet átalakul, a lakóház
felépítésére az ingatlant megszerzõ jogutód köteles.”
130. §

(1) Az Itv. 26. § (1) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:]
„q) ingatlannak, illetve a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történõ átruházása, az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
qa) az átruházó az átruházás évében és az azt megelõzõ két naptári évben nem vette igénybe a 23/A. § szerinti
kedvezményes illetékmértéket és a 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett illetéktartozással nem
rendelkezik,
qb) az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az ingatlanok és
a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétek értékének aránya az átadáskor és az átadást legalább
6 hónappal megelõzõen lezárt utolsó adóév utolsó napján nem haladja meg az 50%-ot,
qc) az átruházó társaság legalább két üzletággal rendelkezik, melyek az átruházást megelõzõ két teljes, 12 hónapos
adóévben önálló üzletágként mûködtek,
qd) az átvevõ társaság vállalja, hogy az átruházás évét követõ 2. naptári év végéig nem veszi igénybe a 23/A. § szerinti
kedvezményes illetékmértéket.”
(2) Az Itv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidõ
(a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidõ) lejártát megelõzõen kiadott használatba vételi engedély
igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerõre
emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidõ elteltét követõ 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi
az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidõ lejártáig az építésügyi hatóság a vagyonszerzõ
nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett jogerõre, az építésügyi hatóság errõl
a tényrõl tájékoztatja, majd a használatba vételi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás jogerõs befejezésérõl
külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejûleg közli, hogy a jogerõs használatbavételi engedély – a kijavítással
érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidõ lejárta elõtt kiadott használatbavételi
engedéllyel. Amennyiben az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerzõ nevére szóló, a határidõ
leteltét megelõzõen kiadott használatbavételi engedély változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett
részeket – jogerõre emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett
illetéket törli. Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidõn belül a vagyonszerzõ a nevére szóló jogerõs
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerzõ több telket vásárolt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd
a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban
a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetõség legalább
10%-át. Ellenkezõ esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha
a vagyonszerzõ a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékbõl csak azt az illetéket
törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített
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lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetõség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetõség az illetékkötelezettség keletkezésének idõpontjában és a használatbavételi
engedély kiadásának idõpontjában eltérõ, a kettõ közül a vagyonszerzõre összességében kedvezõbbet kell
figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidõn belül a vagyonszerzõ gazdálkodó szervezet átalakul, a lakóház
felépítésére az ingatlant megszerzõ jogutód köteles.”
(3) Az Itv. 26. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az állami adóhatóság a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévét be nem
töltött fiatal elsõ lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a vagyonszerzõ kérelmére
– a kérelemben megjelölt idõtartamra, de legfeljebb esedékességtõl számított 12 hónapra – havonként egyenlõ
részletekben teljesítendõ pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerzõ az esedékes részlet befizetését
nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság
a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.”
131. §

Az Itv. 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha egy beadványban terjesztenek elõ több kérelmet, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.”

132. §

Az Itv. 74. § (5)–(8) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az adópolitikáért felelõs miniszter – kérelemre – az általános szabályoktól eltérõen a bírósági eljárási illeték
utólagos elszámolással történõ megfizetését engedélyezheti annak a gazdálkodó szervezetnek [Ptk. 685. § c) pont],
amely a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapban valamennyi általa kezdeményezett bírósági (peres és nemperes)
eljárás megjelölésével és az azokhoz kapcsolódóan megfizetett bírósági eljárási illeték feltüntetésével nyilatkozik arról,
hogy az érintett idõszakban legalább 250 bírósági eljárást kezdeményezett. Utólagos elszámolás esetén a gazdálkodó
szervezet mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bírósági eljárási illeték megfizetése alól.
(6) Az engedély egy évre szól, meghosszabbítását az adópolitikáért felelõs miniszter engedélyezi, amennyiben azt
a gazdálkodó szervezet legkésõbb az engedély lejártát megelõzõ 60. napon kéri és nyilatkozik arról, hogy
a meghosszabbítás iránti kérelem elõterjesztését megelõzõ 12 hónapban az engedély kiadására meghatározott
feltételek teljesültek.
(7) A gazdálkodó szervezetnek az engedély megadását (meghosszabbítását) követõ hónap 15. napjáig elõleget kell
fizetnie. Az elõleg összege a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapban kezdeményezett bírósági eljárásokért
fizetett illeték 50%-a, melynek megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter a kérelemnek helyt adó határozatban
kötelezi a gazdálkodó szervezetet. Az engedély idõtartama alatt kezdeményezett eljárások illetékérõl a gazdálkodó
szervezet az engedély lejártát követõ hónap 15. napjáig bevallást nyújt be az állami adóhatósághoz. A bevallott illeték
és a befizetett elõleg különbözete a bevallás benyújtásával esedékes.
(8) Az utólagos illetékfizetésre jogosult gazdálkodó szervezetek megnevezését, székhelyét, adószámát, valamint
az engedély számát és idõbeli hatályát az adópolitikáért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján
közzéteszi.”

133. §

Az Itv. 78. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A fizetési meghagyás (határozat) alapján fizetendõ illeték a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel, a határozat
jogerõre emelkedését követõ 15. napon válik esedékessé.
(4) A fizetési meghagyásban megállapított illetékbõl az illetékelõleg a határozat közlésétõl számított 30. napon válik
esedékessé.
(5) A jogerõs fizetési meghagyásban megállapított illeték és az illetékelõleg különbözetének (a továbbiakban:
illetékkülönbözet) megfizetésére az állami adóhatóság a megszerzett vagyon ingatlan-nyilvántartási bejegyzését
követõen [92. § (2) bekezdés] fizetési felhívást bocsát ki. A felhívásban megjelölt illetékkülönbözet a közléstõl
számított 30. napon válik esedékessé.”

134. §

Az Itv. 80. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az 5. § (1) bekezdése szerinti szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás
kezdeményezésekor, illetve gépjármû, pótkocsi szerzése esetén az illetékmentesség igénybevételére jogosult lett
volna, a megfizetett illetéket az adózó kérelmére – az adóvisszatérítés szabályai szerint – az állami adóhatóság
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visszatéríti. Az eljárási illeték visszatérítése iránti kérelmet az állami adóhatósághoz címezve az eljáró közigazgatási
hatóságnál vagy bíróságnál kell benyújtani, mely az eljárási illeték megfizetésének tényét igazolva a kérelmet
továbbítja az állami adóhatósághoz.”
135. §

Az Itv. a következõ 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § (1) Az 5. § (3)–(4) bekezdésének, 26. § (1) bekezdése q) pontjának, (5), (9) és (15) bekezdésének, 31. §
(3) bekezdésének, 78. § (3)–(5) bekezdésének, 80. § (3) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény
és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény által megállapított szövegét
a hatálybalépést követõen illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott
vagyonszerzési ügyekben, illetve kezdeményezett közigazgatási hatósági és bírósági eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 16. § (2) bekezdésének, 17. § (2) bekezdésének, valamint 26. §-a (2) bekezdésének az adó- és járuléktörvények,
a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény
által megállapított rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház
felépítésére meghatározott határidõ – öröklés esetén a hagyaték jogerõs átadásától, ajándékozás és visszterhes
vagyonátruházási illeték alá esõ megszerzés esetén a szerzõdés illetékkiszabásra történõ bemutatásától – e törvény
kihirdetéséig még nem telt el.”

136. §

Az Itv. 100. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy az állampolgárok szélesebb körét érintõ rendkívüli
esemény, elemi csapás esetén indokolt esetben rendeletet alkosson az illeték megállapításának mellõzésérõl és
az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokról.”

137. §

Az Itv. 23/A. §-ának (6) bekezdésében a „vétel” szövegrészek helyébe az „eladás” szövegek lépnek. Az Itv. 26. §-ának
(5) bekezdésében a „qb)–qe)” szövegrész helyébe a „qb)–qd)” szövegrész, (9) bekezdésében a „(6) bekezdés
alkalmazásában” szövegrész helyébe „(6) és (15) bekezdés alkalmazásában” szövegrész, a „(6) bekezdés szerinti”
szövegrész helyébe „(6) vagy (15) bekezdés szerinti” szövegrész lép.

138. §

Az Itv. 31. § (4) bekezdése hatályát veszti.

13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
139. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tulajdonjog fenntartással történõ eladás ténye jegyezhetõ fel az ingatlan tulajdonjogának a futamidõ végén
– minden további jognyilatkozat nélkül (ide nem értve a tulajdonjog bejegyzési engedélyt) – történõ átszállását
eredményezõ pénzügyi lízingbe adás esetében is.”

VI. FEJEZET
14. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosítása
140. §

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 4. §-a
elõtti cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A hitelintézetek járadéka”
141. §

(1) A Kjtv. 4/A. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzügyi szervezet 2011-ben különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) A pénzügyi szervezet a különadót 2011. március 10-éig megállapítja és az esedékességének megfelelõ
részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint negyedévenként, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig
négy egyenlõ részletben megfizeti.
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(3) A 2010-ben jogelõd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtõl eltérõ üzleti év választása miatt
e törvény 2010. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a különadó-bevallás benyújtására csak 2010.
szeptember 30-a után kötelezett pénzügyi szervezet a különadót – a (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ
alkalmazásával – az utolsó rendelkezésre álló beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján 2011. szeptember 10-éig
megállapítja, az esedékességének megfelelõ részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlõ
részletben – szeptember 10-éig és december 10-éig – megfizeti.”
(2) A Kjtv. 4/A. §-a (6) bekezdésének a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A különadó mértéke]
„a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre
0,53 százalék,
b) biztosító esetén az adóalap 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék, 8 milliárd forintot meg nem
haladó része után 3 százalék, az e feletti összegre 6,4 százalék,”
(3) A Kjtv. 4/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetendõ különadónak a (6) bekezdés a) pontja szerint kiszámított
összegét, legfeljebb annak mértékéig, csökkenti az általa az üzleti évre (adóévre) hitelintézetek különadója címén
fizetett (fizetendõ), az adózott eredménye terhére ráfordításként elszámolt összeg.”
(4) A Kjtv. 4/A. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A megszûnõ, vagy a különadó hatálya alól bármely más okból kikerülõ pénzügyi szervezet a különadóval
összefüggõ minden olyan adókötelezettségét, amelynek teljesítésére elõírt határidõ korábban nem telt le,
a megszûnését, illetõleg a különadó hatálya alól történõ kikerülését követõ 30. napig teljesíti.”
142. §

A Kjtv. kiegészül a következõ címmel és a cím utáni 4/B. §-sal:

„A hitelintézetek különadója
4/B. § (1) A hitelintézet a 2011-ben kezdõdõ üzleti évére (adóévére) vonatkozóan különadó megállapítására,
bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) A különadó alapja az üzleti év (adóév) adózás elõtti eredménye, növelve az annak terhére a pénzügyi szervezetek
különadója fizetett (fizetendõ) összegének megfelelõen ráfordításként elszámolt összeggel.
(3) A különadó mértéke 30 százalék, de a hitelintézet által e § alapján az adóévre fizetendõ különadó összege nem
haladja meg a hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címén az adóévre terhelõ, a 4/A. § (7) bekezdésében
foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összeget.
(4) A hitelintézet a különadót a társasági adóra vonatkozó bevallás benyújtásának határidejéig megállapítja, külön
nyomtatványon bevallja és megfizeti.
(5) A hitelintézet a (4) bekezdés rendelkezései szerinti bevallásában rendelkezik a pénzügyi szervezetek különadójára
vonatkozóan benyújtott adóbevallásának a 4/A. § (7) bekezdésének megfelelõ módosításáról, valamint az e módosítás
következtében a módosító adóbevallás benyújtásának napjával, de legkorábban a (4) bekezdés szerint a módosító
adóbevalláshoz kapcsolódó fizetési kötelezettsége esedékességének napjával keletkezett adótúlfizetésének az állami
adóhatóság által az e § szerinti különadóról vezetett adószámla javára ugyanezzel a nappal történõ átvezetésérõl.”
143. §

A Kjtv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézetek járadéka és a pénzügyi szervezetek különadója üzleti évre (adóévre) fizetett (fizetendõ) összege
az üzleti év adózás elõtti eredményét, a hitelintézetek különadója üzleti évre (adóévre) fizetett (fizetendõ) összege
az üzleti év adózott eredményét terheli. Az adóévre (az üzleti évre) fizetendõ társasági adó alapjának megállapításánál
az adózás elõtti eredményt csökkenti a hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címén az adóévre terhelõ,
a 4/A. § (7) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összegbõl az a rész, amelyet nem számolt el
az adóév (az üzleti év) adózás elõtti eredményének terhére.”

144. §

A Kjtv. 7. §-ának 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. módosított mérlegfõösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplõ eszközök értékének együttes összege
(a mérlegfõösszeg), csökkentve
a) a bankközi hitelbõl eredõ, belföldön székhellyel rendelkezõ adóssal szemben, vagy belföldön fiókteleppel
rendelkezõ adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,
b) a belföldön székhellyel rendelkezõ hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott,
valamint a belföldön fiókteleppel rendelkezõ hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által
e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírral,
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c) a belföldön székhellyel rendelkezõ más hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által
kibocsátott részvénnyel,
d) a nyújtott hitelbõl, alárendelt kölcsöntõkébõl és kiegészítõ alárendelt kölcsöntõkébõl eredõ, belföldön székhellyel
rendelkezõ pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben, vagy belföldön fiókteleppel rendelkezõ
pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel (ideértve a velük
kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletbõl eredõ követelést is),
e) a bankközi hitelbõl eredõ, az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkezõ adóssal szemben, vagy
az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkezõ adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,
f) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési
vállalkozás által kibocsátott, valamint az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkezõ hitelintézet,
pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírral,
g) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkezõ más hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési
vállalkozás által kibocsátott részvénnyel,
h) a nyújtott hitelbõl, alárendelt kölcsöntõkébõl és kiegészítõ alárendelt kölcsöntõkébõl eredõ, az Európai Unió más
tagállamában székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben, vagy az Európai
Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkezõ pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben
e fióktelep útján fennálló követeléssel (bármely esetben ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos
szállításos repó ügyletbõl eredõ követelést is),
figyelembe véve, hogy
i) az e)–h) pontok alapján az adóalany a mérlegfõösszeget csak akkor csökkentheti, ha rendelkezik az e)–h) pontban
említett adós, illetõleg hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által az adóbevallás benyújtására
elõírt határidõ letelte elõtt írásban megtett, a j)–k) pont szerint meghatározott nyilatkozattal,
j) az i) pont szerinti nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevõ megnevezését, székelyét (ideértve a nyilatkozattévõ
fióktelepet is), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság, hatóság
megnevezését, valamint a nyilatkozattevõ k) pontban meghatározott eszközeinek az adóalany beszámolója
mérlegfordulónapján fennálló együttes értékét (akkor is, ha az nulla),
k) a j) pont szerinti eszközök a következõk:
ka) a bankközi hitelbõl eredõ, az Európai Unió tagállamának nem minõsülõ államban (a továbbiakban: harmadik
államban) székhellyel rendelkezõ adóssal szemben fennálló követelések, valamint a bankközi hitelbõl eredõ, harmadik
államban fiókteleppel rendelkezõ adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követelések,
kb) a harmadik államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, valamint a harmadik államban fiókteleppel rendelkezõ
hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok,
kc) a harmadik államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által
kibocsátott részvények,
kd) a nyújtott hitelbõl, alárendelt kölcsöntõkébõl és kiegészítõ alárendelt kölcsöntõkébõl eredõ, harmadik államban
székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben fennálló követelések, valamint
a nyújtott hitelbõl, alárendelt kölcsöntõkébõl és kiegészítõ alárendelt kölcsöntõkébõl eredõ, harmadik államban
fiókteleppel rendelkezõ pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló
követelések (bármely esetben ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletbõl
eredõ követelést is),
l) a k) pontban meghatározott eszközöknek a j) pont szerinti nyilatkozatban foglalt értéke – de legfeljebb
a nyilatkozattevõvel szemben fennálló követelések és a nyilatkozattévõ által kibocsátott értékpapírok, részvények
alapján az e)–h) pontok szerint a mérlegfõösszeg csökkentéseként elszámolt összeg – a módosított mérlegfõösszeg
megállapításakor a mérlegfõösszeget növeli,
m) ha a j) pont szerinti nyilatkozat az eszközök értékét devizában tartalmazza, akkor ennek átszámítása az adóalany
által a mérlegfõösszeg meghatározott árfolyamnak megfelelõen történik,
n) a j) pont szerinti nyilatkozat hibájából eredõ adóhiány és az ahhoz kapcsolódó minden jogkövetkezmény
az adóalanyt terheli;”
145. §

A Kjtv. 4/A. §-ának (5) és (8) bekezdése hatályát veszti.
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15. A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
146. §

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) E törvény 1–10. §-a 2013. január 1-jén hatályát veszti, azzal, hogy az adóalany a 2012. adóévre vonatkozó
adómegállapítási, -bevallási, -fizetési kötelezettségeit a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint teljesíti.”

VII. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS A MUNKAERÕPIACI ALAPOT MEGILLETÕ
EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
16. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
147. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejûleg, a törvény erejénél fogva jön létre. Ennek
érvényesítése érdekében a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési,
valamint bevallási kötelezettség terheli. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is, aki a Magyar
Köztársaság területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót, továbbá arra
a külföldi foglalkoztatóra, aki a Magyar Köztársaság területén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.”

148. §

A Tbj. 4. § k) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
Járulékalapot képezõ jövedelem:]
„1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba
tartozó önálló és nem önálló tevékenységbõl származó bevételbõl az adóelõleg-alap számításnál figyelembe vett
jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerzõdésben
meghatározott díj, a hivatásos nevelõszülõi díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól
közvetlenül kapott borravaló (a továbbiakban: borravaló), az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett
ösztöndíj,”

149. §

A Tbj. 4. § s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„s) Minimálbér:
1. a tárgyhónap elsõ napján érvényes, a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér kötelezõ legkisebb havi összege, és
2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetésérõl szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap elsõ
napján, a teljes munkaidõre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen
végzett fõtevékenysége vagy a társas vállalkozó fõtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy
középfokú szakképzettséget igényel.”

150. §

A Tbj. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén
kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá
tartozik.”

151. §

A Tbj. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony esetén a biztosítás kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló
ténylegesen munkába lép.”
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152. §

A Tbj. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Szünetel a biztosítás:
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha
aa) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési
támogatás kerül folyósításra, vagy
ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,
b) az igazolatlan távollét idõtartama alatt,
c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli
mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény),
átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt,
d) az elõzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól
jogerõsen felmentették, vagy a büntetõeljárást megszüntették, továbbá, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerõsen
felmentette,
e) az ügyvéd, a közjegyzõ, a szabadalmi ügyvivõ kamarai tagságának szüneteltetése alatt,
f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.”

153. §

A Tbj. 11. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítás nem terjed ki:]
„b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén
foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkezõ és külföldinek minõsülõ munkavállalóra, ha
a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerõ-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés
a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az elõzõ
belföldi munkavégzés befejezésétõl számítva három év nem telt el;”

154. §

A Tbj. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó után
a társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendõ egészségügyi
szolgáltatási járulék havi összege 5100 forint (napi összege 170 forint).”

155. §

A Tbj. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A foglalkoztató az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal
összefüggésben kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelem után havonta a 19. § (1) bekezdésében
meghatározott mértékû társadalombiztosítási járulékot fizet.”

156. §

A Tbj. 21. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem képezi a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék
alapját:]
„b) az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatás,”

157. §

A Tbj. 25/A. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem fizet a 19. § (3) bekezdésében meghatározott mértékû munkaerõ-piaci járulékot]
„b) az az egyéni és társas vállalkozó, aki közép- vagy felsõfokú oktatási intézményben nappali rendszerû oktatás
keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik – ide nem
értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli szabadságon van,”

158. §

A Tbj. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után fizetendõ társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó
személyes közremûködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelem, de havi átlagban
legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti meg.”

159. §

A Tbj. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékû társadalombiztosítási járulékot
a) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét,
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b) átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem,
de havi átlagban legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti meg.”
160. §

A Tbj. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az a biztosított egyéni vállalkozó, aki az egyszerûsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: eva adózó), a 19. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékokat (tagdíjat) az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti
meg.”

161. §

A Tbj. 30/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a magán-nyugdíjpénztári tag õstermelõ esetében
a) a 2011. január 1-je és 2011. január 12-e közötti idõszakban esedékes tagdíj mértéke 0 százalék, a nyugdíjjárulék
mértéke 9,5 százalék,
b) a 2011. január 13-a és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes tagdíj mértéke 0 százalék, a nyugdíjjárulék
mértéke 10 százalék.”

162. §

A Tbj. 35. § (2) bekezdés harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A befizetési határidõ elmulasztása esetén a megállapodás megszûnik a járulék esedékességének napját magában
foglaló naptári hónap utolsó napján, kivéve, ha addig a tartozást megfizetik.”

163. §

A Tbj. 44/A. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A hajléktalan személyekrõl az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetõi:
a) hajléktalanok otthona,
b) hajléktalanok átmeneti szállása,
c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
d) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
e) hajléktalanok nappali melegedõje.
A bejelentésrõl az intézmény vezetõje igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. A bejelentés és az igazolás
érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követõ hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott intézmény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem
bírságolható.”

164. §

A Tbj. 50. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelõ járulékot (tagdíjat) akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása
a tárgyhónapban kifizetett jövedelembõl nem lehetséges. A megelõlegezett járulékot (tagdíjat) a foglalkoztató
a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba.”

165. §

A Tbj. az 54. §-t követõen a következõ 55. §-sal egészül ki:
„55. § Az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb jogalany, aki (amely)
a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be, akire a biztosítás nem terjed ki, vagy
b) a járulékokat (tagdíjat) jogellenesen a tényleges járulékalapot képezõ jövedelemnél magasabb összeg után
állapította meg és vallotta be,
a jogsértés idõtartamára – a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül – köteles
a társadalombiztosítási járulékot, a b) pont szerinti esetben a magasabb összeg utáni társadalombiztosítási járulékot
megfizetni.”

166. §

(1) A Tbj. 56/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan”
(2) A Tbj. 56/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56/A. § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi
vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végzõ foglalkoztatott részére
kifizetett járulékalapot képzõ jövedelem után a külföldi vállalkozás a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékû
társadalombiztosítási járulékot fizet, és a jövedelembõl a 19. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott járulékokat,
illetve magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a 33. § szerinti magán-nyugdíjpénztári tagdíjat von le.

25336

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

(2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggõ bejelentési, járulékfizetési és
bevallási kötelezettséget az Art. 8. és 9. §-ában meghatározott képviselõ útján, ennek hiányában közvetlenül saját
maga teljesíti. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelõzõen
köteles bejelentkezni az állami adóhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adóhatóság foglalkoztatói minõségében
vegye nyilvántartásba.
(3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. szerinti képviselõvel, és
a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott természetes személy biztosításával
összefüggõ bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti, és viseli
a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és
az adóbírságot).
(4) Ha a munkavállaló magyarországi foglalkoztatására
a) kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó
közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték,
b) munkaerõ-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás,
e foglalkoztatással összefüggésben a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának és
megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót
kirendelték, a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevõt terheli.
(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti kötelezett a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggõ bevallási,
adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12-éig – kormányrendeletben
meghatározott adattartalommal – elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. A társadalombiztosítási
ellátások megállapításához a biztosítási idõre és a járulékalapra vonatkozó adatokat az állami adóhatóság elektronikus
úton átadja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, az állami
foglalkoztatási szerv és a magánnyugdíjpénztár részére. A (2)–(3) bekezdés szerinti kötelezettet a 44., 46–47. §-okban
és az 50. § (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és igazolási kötelezettség nem terheli.”
167. §

A Tbj. a 61. §-t követõen az alábbi alcímmel és 62. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
62. § (1) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai
közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 19. § (2) és (7) bekezdést és 30/A. § (2) és (5) bekezdést a 2011. január 1-jétõl
megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a 2011. január 10-éig megszerzett, 2010. decemberi járulékalapot képezõ jövedelemre, amelyet a 2010. december
hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, még a 2010. december 31-éig hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(2) Az adóellenõrzés során a Tbj. 2010. december 31-én hatályos 27., 29. és 29/A. §-a alapján járulékfizetésre kötelezett
terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre
jellemzõ kereset jogellenes megállapításával összefüggésben.”
168. §

A Tbj.
a) 19. § (2) bekezdésében a „9,5 százalék” szövegrészek helyébe a „10 százalék” szöveg,
b) 19. § (7) bekezdésében a „9,5 százalék” szövegrész helyébe a „10 százalék” szöveg,
c) 26. § (8) bekezdésében a „társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének” szövegrész helyébe
a „társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének, valamint a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk
foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló törvény 8/B. §-ában
meghatározott részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállaló utáni járulékfizetési kötelezettségének” szöveg,
d) 30/A. § (2) bekezdésében a „9,5 százalék” szövegrész helyébe a „10 százalék” szöveg, a „7,2 százalék” szövegrész
helyébe a „7,7 százalék” szöveg,
e) 30/A. § (3) bekezdésében a „19. § (1)–(3) bekezdés szerinti járulékokat (tagdíjat)” szövegrész helyébe a „19. §
(1) bekezdésében meghatározott nyugdíj-biztosítási, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot,
a 19. § (3) bekezdésében meghatározott természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint
a nyugdíjjárulékot (tagdíjat)” szöveg,
f) 34. § (1) és (5) bekezdésében a „33,5 százalék” szövegrészek helyébe a „34 százalék” szöveg,
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47. § (3) bekezdésében a „levont járulékok” szövegrész helyébe a „tárgyévre, illetve a tárgyévtõl eltérõ idõre
levont járulékok” szöveg,
58. § (1) bekezdés c) pontjában a „teljesítésének módját” szövegrész helyébe a „teljesítésének módját, valamint
az 56/A. § (5) bekezdésében meghatározott bevallás és adatszolgáltatás adattartalmával és a járulékbefizetéssel
összefüggõ részletes szabályokat,” szöveg

lép.
169. §

Hatályát veszti a Tbj.
a) 4. § a) pont 1. alpontjában a „vagy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel
vagy azzal összefüggésben járulékalapot képezõ jövedelmet juttat.” szövegrész,
b) 4. § k) pont 2. alpontjában az „ ; az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj” szövegrész,
c) 4. § q), t) és zs) pontja,
d) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „ ; ide nem értve a hallgatói munkaszerzõdés alapján létrejött munkaviszonyt”
szövegrész,
e) 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „a járulékalapot képezõ természetbeni juttatás adóalapként megállapított
értékének személyi jövedelemadóval növelt összege, valamint” szövegrész,
f) 27. § (2) bekezdésében az „– ide nem értve az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatás adóalapként
megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összegét –” szövegrész,
g) 27. § (4) bekezdése,
h) 29. § (6) bekezdése,
i) 30. §-a,
j) 31. § (6) bekezdésében a „tevékenységre jellemzõ kereset, illetõleg – az Art. 31. § (2) bekezdésében
meghatározott bevallásban tett bejelentés esetén –” szövegrész,
k) 50. § (3) bekezdése,
l) 52. § (4) bekezdésében az „a tevékenységre jellemzõ kereset, bejelentés esetén”
szövegrész.

17. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása
170. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho.) 3. § (1) bekezdés ba) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A kifizetõ, – kifizetõ hiányában, vagy ha a kifizetõ az adóelõleg alapját képezõ jövedelem után adót (adóelõleget) nem
köteles megállapítani – a jövedelmet szerzõ magánszemély 27 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást fizet
az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti
külön adózó jövedelmek közül]
„ba) a kifizetõt terhelõ adó mellett juttatott vagyoni érték adóalapként meghatározott összege,”
[után.]

171. §

Az Eho. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Mentes a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék alapjául szolgáló azon
összeg, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell fizetni, valamint az a jövedelem, amely után az adót nem kell
megállapítani és/vagy megfizetni.”

172. §

(1) Az Eho. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:]
„g) az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatás,”
(2) Az Eho. 5. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:]
„h) bármely EGT-államban mûködõ, a tõkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minõsülõ
tõzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelõlegnek) minõsülõ hozama.”
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173. §

Az Eho. 11. § (6) bekezdés harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kifizetõt terhelõ adó mellett juttatott vagyoni érték adóalapként meghatározott összege utáni egészségügyi
hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejûleg kell megállapítani, bevallani és megfizetni.”

174. §

Hatályát veszti az Eho.
a) 3. § (1) bekezdés ab), bc) és bd) alpontjai,
b) 3. § (2) bekezdésének elsõ mondata,
c) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „25 százalékos adóterhet viselõ” szövegrész,
d) 3. § (3) bekezdés e) pontjában az „és 74. §” szövegrész,
e) 3. § (4), (6), (7), (8) és (9) bekezdése,
f) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az adóterhet nem viselõ járandóság,” szövegrész,
g) 5. § (2) bekezdésében a „ , ha a bérbeadó bérleti díjból származó bevételére az önálló tevékenységbõl származó
jövedelemre irányadó szabályokat alkalmazza” szövegrész,
h) 11. § (8) bekezdésében az „és a kivétkiegészítés” szövegrész,
i) 11. § (10) bekezdése.

18. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
175. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 29. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskeresõ]
„a) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való jogosultságának
megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság
megállapítását követõ naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának napjától,”

176. §

(1) Az Flt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni
a) a közhasznú munkavégzés, közcélú munkavégzés vagy közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalót,
b) az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerûen alkalmazott munkavállalót,
c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya tartozó munkavállalót, és
d) az Mt. 150. § (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történõ átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott
munkavállalót.”
(2) Az Flt. 41/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában létszámon a – Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai
adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti – tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell
érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell
meghatározni.”

177. §

Az Flt. a 41/A. §-t követõen a következõ 42. §-sal egészül ki:
„42. § A 41/A. § alkalmazásában megváltozott munkaképességû a munkavállaló, ha
a) munkaképesség-csökkenése – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI),
2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete
(a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, 2001. január 1-jét megelõzõen vasutas biztosítottak esetében a Magyar
Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint – 50–100 százalékos mértékû,
b) egészségkárosodása az ORSZI szakvéleménye szerint 40 százalékos vagy azt meghaladó mértékû,
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján látási fogyatékosnak minõsül, vagy vakok személyi
járadékában részesül,
d) az Ftv. 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara miatt fogyatékossági
támogatásban részesül,
e) külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minõsül, és erre tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint adókedvezményre jogosult,
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f) siket vagy súlyosan nagyothalló, és halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb
értékét eléri vagy meghaladja, vagy
g) a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeirõl szóló kormányrendelet szerint súlyos
mozgáskorlátozottnak minõsül,
és a munkaszerzõdése szerinti munkaideje a napi négy órát eléri.”
178. §

Az Flt. a 42/A. §-t követõen a következõ 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B. § A megváltozott munkaképességet igazolja
a) a 42. § a) és b) pontja tekintetében: az ORSZI, OOSZI, Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének
szakvéleménye, a rehabilitációs járadék megállapításáról szóló határozat, vagy a rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugellátás megállapításáról szóló határozat,
b) a 42. § c) pontja tekintetében: az ORSZI, OOSZI szakvéleménye, a kincstár fogyatékossági támogatást megállapító
határozata vagy vakok személyi járadékának megállapításáról szóló határozata,
c) a 42. § d) és e) pontja tekintetében: az ORSZI szakvéleménye, az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolás vagy a kincstár fogyatékossági támogatást megállapító határozata,
d) a 42. § f) pontja tekintetében: az OOSZI, ORSZI szakvéleménye, az audiológiai állomás szakorvosának
szakvéleménye, az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás vagy
a kincstár fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozata,
e) a 42. § g) pontja tekintetében: az elsõfokú szakorvosi (háziorvosi) szakvélemény, az ORSZI másodfokú
szakvéleménye,
az a)–e) pontokban említett szakvélemény, igazolás vagy határozat érvényességi idején belül.”

179. §

Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„m) megváltozott munkaképességû személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt
követõen munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek;
a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása szempontjából a 42. §-ban meghatározott személy,”

19. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
180. §

(1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya kiterjed]
„e) a 8/B. § (1) bekezdésében meghatározott munkavállalókra.”
(2) A Pftv. 1. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„3. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony,
kormánytisztviselõi jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati
viszony, a hivatásos nevelõ szülõi jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzõdéses állományú
tagjának szolgálati viszonya;”
(3) A Pftv. 1. § (2) bekezdés 6., 7. és 8. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„6. ösztöndíjas foglalkoztatott: az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének idõpontjában
– a 30. életévét még nem töltötte be, és
– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelõzõ két éven belül került kiadásra, és
– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti
jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minõsülõ háztartási munkára irányuló munkaviszonyt –,
közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, szolgálati
jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony) nem áll;
7. foglalkoztató: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
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XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), vagy a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Ktjv.), hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság és egyéni cég;
8. munkaügyi törvény: az Mt., a Ktv., a Kjt., és a Ktjv.”
(4) A Pftv. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártyát az igénylõ legkésõbb 2011. december 31-éig válthatja ki, és ezek
alapján a munkaadót legfeljebb 2013. december 31-éig illeti meg az e törvény szerinti járulékkedvezmény.”
181. §

A Pftv. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Art. szerinti START EXTRA kártya kiváltására jogosult]
„a) a START EXTRA kártya – külön jogszabályban meghatározott módon történõ – igénylésének idõpontját
megelõzõen legalább 3 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy
életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy”

182. §

A Pftv. III. fejezete a 8/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 8/B. §-sal egészül ki:

„A részmunkaidõs foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény
8/B. § (1) A munkaadót a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint járulékkedvezmény illeti meg, ha
a gyermekgondozási szabadságról [Mt. 138. § (5) bek. a) pont] visszatérõ munkavállaló munkakörét – feltéve, hogy
e munkavállaló annak idõtartama alatt terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy
gyermekgondozási díjban részesült – közvetlenül a visszatérését követõen
a) a gyermekgondozási szabadságról visszatérõ munkavállaló és emellett
b) az a) pontban meghatározott munkavállaló gyermekgondozási szabadságának
ba) idõtartama alatt e munkavállaló munkakörének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállaló, vagy
bb) lejártát követõen vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállaló
heti 20-20 órás részmunkaidõs munkaviszony keretében látják el.
(2) A munkaadó – az (1) bekezdésben meghatározott mindkét munkavállaló után – a Tbj. 19. § (1) bekezdésében
meghatározott mértékû társadalombiztosítási járulék helyett 20 százalékos mértékû társadalombiztosítási járulék
fizetésére köteles (amelybõl a nyugdíjbiztosítási járulék 18 százalék, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék
2 százalék, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék
1 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,3 százalék, a munkaerõ-piaci járulék 0,7 százalék).
(3) Ugyanabban a munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után járulékkedvezmény csak abban az esetben jár, ha
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek a gyermekgondozási szabadságról visszatérõ munkavállaló munkába
állását követõen legalább 1 évig fennállnak. A kedvezmény az (1)–(5) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása alatt, legfeljebb azonban 3 évig jár.
(4) A járulékkedvezmény a munkaadót csak abban az esetben illeti meg, ha a létszámát a részmunkaidõs foglalkoztatás
kezdetét megelõzõ hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, és azt a részmunkaidõs
foglalkoztatás idõtartama alatt nem csökkenti.
(5) Nem minõsül az állományi létszám csökkentésének, ha a létszám olyan munkavállalóval csökken, aki
a) a statisztikai elõírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba, vagy
b) munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmondással szüntette meg.
(6) A járulékkedvezmény kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér
kétszeresének megfelelõ járulékalap után érvényesíthetõ.
(7) E járulékkedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyanazon személy
után egyidejûleg nem vehetõ igénybe.
(8) A járulékkedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a társadalombiztosítási járulék megállapítására,
befizetésére és bevallására, a bírság és pótlék megállapítására az Art. szabályai alapján kerül sor.
(9) A járulékkülönbözet megtérítésére az 4/A. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
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A Pftv. a 17. §-t követõen a következõ alcímmel és 17/A. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
17/A. § (1) A 8. §-ban meghatározott foglalkoztatási kedvezmény igénybevételéhez a munkaügyi központtal 2011.
január 1-jét megelõzõen megállapodást kötött munkaadó a megállapodás érvényességi idejének lejártáig jogosult
a járulékkedvezmény igénybevételére e törvény 2010. december 31-én hatályos rendelkezései szerint.
(2) A 7. §-ban meghatározott foglalkoztatási kedvezmény igénybevételéhez e törvény 2010. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint kell eljárni, ha a START EXTRA kártya kiváltásra jogosult személy a kártya iránti igényét 2010.
december 31-éig benyújtja az állami adóhatósághoz.
(3) A 8/B. §-ban meghatározott járulékkedvezmény a 2010. december 31-ét követõen gyermekgondozási
szabadságról visszatérõ munkavállalók esetén alkalmazható.”
184. §

A Pftv.
a) 8/A. § (4) bekezdésében az „adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „Art.” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésben és 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „Ktv.” szövegrész helyébe a „Ktv. és a Kjtv.” szöveg
lép.

185. §

Hatályát veszti a Pftv.
a) 1. § (2) bekezdés 9. pontjában az „, illetve a START EXTRA” szövegrész,
b) 7. § (1) bekezdésében az „– amennyiben 8. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn –” szövegrész,
c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Flt. 40. §-a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint”
szövegrész,
d) 8. §-a és 2. számú melléklete.

VIII. FEJEZET
A SZÁMVITELT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
20. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
186. §

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pontjának e) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(4) E törvény alkalmazásában
10. behajthatatlan követelés: az a követelés,]
„e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással
kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos
eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhetõ fel, mert
a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,”

187. §

Az Szt. 3. § (8) bekezdés 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(8) E törvény alkalmazásában]
„12. elektronikus pénzeszköz: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott
fogalom;”

188. §

Az Szt. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés elõírásait a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság, az anyavállalat, a konszolidálásba e törvény
120–134. §-a szerint bevont vállalkozás, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott – a 3. § (6) bekezdés
2–3. pontja szerinti – értékpapírjai tõzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték, nem
alkalmazhatja.”

189. §

Az Szt. 47. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során elõállított, raktárra vett, értékesített termék,
teljesített szolgáltatás elõállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori piaci értéke, illetve a még
várhatóan felmerülõ költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, legfeljebb a próbaüzemeltetés
– bekerülési (beszerzési) értékként figyelembe vett – költségéig, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt
kamat összegét csökkenti a beruházásra adott elõleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített
pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege.”
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190. §

(1) Az Szt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mérlegben a valutapénztárban lévõ valutakészletet, a devizaszámlán lévõ devizát, továbbá a külföldi
pénzértékre szóló – az 54–55. § szerint minõsített – minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt,
illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó – a (4)–(6) bekezdés szerinti – devizaárfolyamon
átszámított forintértéken kell kimutatni.”
(2) Az Szt. 60. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy az (1)–(9) bekezdések
alkalmazása során az adott napi jegyzett árfolyamok közül a számviteli politikában meghatározott árfolyamot kell
figyelembe venni.”

191. §

Az Szt. 96. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 96. § kiegészül egy új
(6) bekezdéssel:
„(4) Az egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ mellékletének a 41. § (8) bekezdése, az 55. § (4) bekezdése, a 86. §
(8) bekezdése, a 88. § (6) bekezdése, a 89. § (1)–(3) bekezdése, (4) bekezdésének a), c)–d) pontja és (6) bekezdése,
a 89/A. §-a, a 90. § (1)–(2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdésének b) pontja, a 91. § c)–d) pontja,
a 92. §-a, a 93. § (1)–(2) és (6) bekezdése szerinti adatokat nem kell tartalmaznia.
(5) Az egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a könyvvizsgáló által a 88. § (8) bekezdésének
b) pontjában foglalt jogcímeken felszámított díjakat nem kell összegszerûen bemutatni, ha az tartalmazza a díjak
jogcímenkénti megoszlását, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésére, a vállalkozó
a díjakról részletes tájékoztatást ad.
(6) Az egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ mellékletének nem kell tartalmaznia a 90. § (3) bekezdésének c) pontja
szerinti mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplõ megállapodások pénzügyi kihatásait.”

192. §

Az Szt. 141. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tõke és
a vagyonmérleg-tervezetében kimutatott saját tõke különbözetének összegével – a változás tartalmának és elõjelének
megfelelõen – a tõketartalékot, az eredménytartalékot, illetve a lekötött tartalékot kell módosítani a végleges
vagyonmérlegben. A tõketartalék módosítása során, ha emiatt a tõketartalék negatívvá válna, a tõketartalék pozitív
összegéig a tõketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni.”

193. §

Az Szt. 177. §-a a következõ (16)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 3. § (4) bekezdés 10. pont e) alpontját, 3. § (8) bekezdés
12. pontját, 9. § (3)–(4) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 33. § (6) bekezdését, 47. § (8) bekezdését, 59/C. §
(2) bekezdését, 60. § (2) bekezdését, 60. § (6) bekezdését, 60. § (10) bekezdését, 84. § (8) bekezdését, 85. §
(4) bekezdését, 86. § (9) bekezdését, 93. § (1) bekezdés b) pontját, 96. § (4)–(6) bekezdését, 116. § (1) bekezdésének
felvezetõ szövegét, 116. § (2) bekezdését, 116. § (6) bekezdését, 140. § (6) bekezdését, 141. § (4) bekezdését, 153. §
(5) bekezdését, 154/A. § (5) bekezdését, valamint 6. számú mellékletét elõször a 2011. évben induló üzleti évrõl
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(17) E törvénynek a (16) bekezdésben hivatkozott, az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és
a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított rendelkezései a 2010.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazhatók.”

194. §

Az Szt. 6. számú melléklete e törvény 6. számú melléklete szerint módosul.

195. §

Az Szt. 11. § (3) bekezdésében és az Szt. 154/A. § (5) bekezdésében az „éves beszámoló” szövegrész helyébe az „éves
beszámoló, egyszerûsített éves beszámoló” szöveg, az Szt. 33. § (6) bekezdésében, valamint a 86. § (9) bekezdésében
a „(visszaadási kötelezettség nélkül)” szövegrész helyébe a „ , véglegesen” szöveg, az Szt. 59/C. § (2) bekezdésében
a „95. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „95. § (6) bekezdésében” szöveg, az Szt. 116. § (1) bekezdés felvezetõ
szövegében és (2) bekezdésében a „leányvállalatai éves beszámolóit” szövegrész helyébe a „leányvállalatai
beszámolóit” szöveg, az Szt. 116. § (6) bekezdésében a „mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül” szövegrész
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helyébe az „elfogadásától számított 60 napon belül” szöveg, valamint az Szt. 153. § (5) bekezdésében az „éves
beszámolót” szövegrész helyébe az „éves beszámolót, egyszerûsített éves beszámolót” szöveg lép.
196. §

Hatályát veszti az Szt. 9. § (4) bekezdése, az Szt. 84. § (8) bekezdése, az Szt. 85. § (4) bekezdése, valamint az Szt. 140. §
(6) bekezdése.

197. §

Hatályát veszti az Szt. 60. § (6) bekezdésében a „– a (4) bekezdés szerinti értékeléstõl eltérõ értékelésbõl adódó
különbözetnek a kiegészítõ mellékletben történõ bemutatása mellett –„ szövegrész, az Szt. 93. § (1) bekezdésének
b) pontjában az „a létesítõ okiratban megjelölt” szövegrész, valamint az Szt. 116. § (6) bekezdésében a „ , hiteles
fordításban,” szövegrész.

21. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
198. §

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. §-ának 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E törvény alkalmazásában]
„22. Nemzetközi könyvvizsgálati standardok: a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási
Standardok Testület [International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)] által kibocsátott és elfogadott
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok [International Standards on Auditing (ISA)] és kapcsolódó állásfoglalások,
valamint egyéb standardok, amelyek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez
kapcsolódnak.”

199. §

A Kkt. 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 5. § k) és l) pontja szerinti eljárás során a határozatot az eljárás megindításától számított hatvan napon belül,
vagy ha ez nem lehetséges, a határidõ letelte utáni elsõ testületi ülésen, legkésõbb azonban kilencven napon belül kell
meghozni. Az eljáró testület elnöke az ügyintézési határidõt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb hatvan
nappal meghosszabbíthatja, melyrõl az ügyfelet értesíteni kell.”

200. §

A Kkt. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló”, a „bejegyzett
könyvvizsgáló”, valamint a „könyvszakértõ” cím használatára, azonban a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott jelentésekben csak a „kamarai tag könyvvizsgáló” cím használható.”

201. §

(1) A Kkt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását
– kérelemre kiadott – engedély alapján szüneteltetheti, illetve fegyelmi eljárás során kiszabott büntetés alapján
szünetelteti (a továbbiakban: szüneteltetés). A szüneteltetés legrövidebb idõtartama – a (6) bekezdés szerinti
szüneteltetés kivételével – kérelemre kiadott engedély alapján történõ szüneteltetés esetén három, fegyelmi eljárás
során kiszabott büntetés alapján tizenkét hónap.”
(2) A Kkt. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szüneteltetés engedélyezését legkésõbb a 11. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti jogviszony létesítésétõl,
illetve az 53. § szerinti összeférhetetlen tevékenység megkezdésétõl számított hatvan napon belül kell kérni.”
(3) A Kkt. 26. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdés hatálya alá tartozó kamarai tag könyvvizsgálónak, valamint a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátását fegyelmi eljárás során kiszabott büntetés alapján szüneteltetõ kamarai tag
könyvvizsgálónak is eleget kell tennie az (5) bekezdés szerinti kötelezettségeknek.”

202. §

A Kkt. 27. § (3) bekezdése a következõ f) és g) pontokkal egészül ki:
[(3) A szüneteltetés alatt a kamarai tag könyvvizsgáló]
„f) köteles megtartani a kamara önkormányzati szabályzataiban a szüneteltetõ tagokra elõírt szabályokat,
g) köteles haladéktalanul, de legkésõbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha a 33. § (1) bekezdésében felsorolt
adataiban változás következett be.”
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203. §

A Kkt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tevékenységét szüneteltetõ tag – kérelemre kiadott – engedéllyel kezdhet ismét jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végezni. A fegyelmi eljárás során kiszabott büntetés alapján szüneteltetõ tag
a fegyelmi határozatban meghatározott idõpontot követõen terjesztheti elõ erre irányuló kérelmét.”

204. §

A Kkt. 98. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe – kérelmére – fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbiakat:]
„c) vállalja, hogy a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
végzõ kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfelelõ – a kamara mentori
szabályzata szerinti – munkaviszonyt, munkaviszony jellegû jogviszonyt létesít,”

205. §

A Kkt. 149. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„149. § (1) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ ellátásának biztosítása
céljából a kamara a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét
minõségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenõrzi.
(2) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõségbiztosítási rendszerét a kamara a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti
Bizottság közvetlen irányítása mellett mûködteti.
(3) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõségellenõrzését a 185. § (3) bekezdés szerinti költségvetési
hozzájárulásból elkülönítetten kell finanszírozni.”

206. §

A Kkt. 159. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„159. § (1) A bizottság nevében a minõségellenõrzéseket a bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag
könyvvizsgáló minõségellenõrök végzik.
(2) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõségellenõrzését a bizottság nevében a kamara által vezetett külön
nyilvántartásban szereplõ független ellenõrök végzik.
(3) A kamarai tag minõségellenõrök nyilvántartása a minõségellenõrök 33. § (1) bekezdésében meghatározott adatait,
a független ellenõrök külön nyilvántartása a 33. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatokat tartalmazza a független
ellenõrök tekintetében.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt nyilvántartások vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy
a minõségellenõr, illetve a független ellenõr megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. A nyilvántartásban
szereplõ adatokat a nyilvántartásból történõ törlésig a bizottság, illetve a kamara kezeli.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt nyilvántartásokban szereplõ adatok közérdekbõl nyilvános adatok, azokról bárki
tájékoztatást kaphat. Az (1)–(3) bekezdésben foglalt nyilvántartásban szereplõk közérdekbõl nyilvános adatainak,
az azokban bekövetkezõ változásoknak a közzététele az ellenõrzés lehetõségének a megteremtését, illetve
az idõszerû tájékoztatást szolgálja.”

207. §

A Kkt. a 160. §-a után a következõ 160/A. §-sal egészül ki:
„160/A. § A független ellenõrök nyilvántartásába az vehetõ fel, aki
a) nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység gyakorolható,
b) könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegû jogviszonyban
nem áll,
c) megfelel a 190. § (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott feltételeknek.”

208. §

A Kkt. a 164. §-a után a következõ 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A. § A független ellenõrök kiválasztására, jogaira, kötelezettségeire a 161. §-ban és a 163–164. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a bizottság döntéséhez a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértése
szükséges, illetve ahol e rendelkezések minõségellenõrt említenek, azon független ellenõrt kell érteni.”
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209. §

A Kkt. a 167. §-a után a következõ 167/A. §-sal egészül ki:
„167/A. § A független ellenõr a könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel fennálló kapcsolatának megszûnésétõl
számított legalább két évig nem vehet részt ellenõrként olyan, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ellenõrzésében, amellyel tulajdonosi,
munkavállalói vagy munkaviszony jellegû jogviszonyban volt.”

210. §

A Kkt. 172. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységét a 171. § szerinti kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, ellene a bizottság
elnöke a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményez.”

211. §

A Kkt. a 172. §-a után a következõ 172/A. §-sal egészül ki:
„172/A. § (1) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó
kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõségellenõrzésének lefolytatására a 165–172. §-ban, valamint
a 173. §-ban foglaltak irányadók azzal az eltéréssel, hogy ahol e rendelkezések minõségellenõrt említenek, azon
független ellenõrt kell érteni, valamint a minõségellenõrzés eredményérõl hozott határozat meghozatalához
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértése szükséges.
(2) Amennyiben a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság úgy ítéli meg, hogy az adott minõségellenõrzés
lebonyolításához különleges szakértelem szükséges, úgy a minõségellenõrzésbe a független ellenõr irányítása mellett
szakértõként a 167/A. §-ban foglaltaknak megfelelõ kamarai minõségellenõrök is bevonhatók.
(3) A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nem megfelelt eredménnyel
zárult minõségellenõrzése esetén fegyelmi eljárást kezdeményez a kamaránál. A fegyelmi eljárás kezdeményezésérõl
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság indokolt esetben értesíti a Budapesti Értéktõzsdét, illetve az érintett állami
szervet.”

212. §

A Kkt. 174. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fegyelmi vétségnek minõsül különösen]
„f) az elõírt összeférhetetlenségi szabályokkal ellentétes magatartás tanúsítása.”

213. §

A Kkt. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (4)–(5) bekezdés számozása
(5)–(6) bekezdésre módosul:
„(4) Amennyiben a fegyelmi eljárás elrendelésére a (2) bekezdés alapján kerül sor, a fegyelmi eljárás elrendelésérõl
a kamara elnöke a fegyelmi eljárást elrendelõ határozat megküldésével tájékoztatja az érintett állami szervet.
Az érintett állami szerv a tájékoztatásul megkapott határozatot nem hozhatja harmadik személyek tudomására és nem
teheti közzé.”

214. §

A Kkt. a 176. §-a után a következõ 176/A. §-sal egészül ki:
„176/A. § A 174. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt fegyelmi vétség elkövetése esetén elrendelt fegyelmi eljárás
során a fegyelmi eljárás alá vont az eljárást elrendelõ határozat kézhezvételétõl számított nyolc napon belül írásban
védekezést terjeszthet elõ, illetve tárgyalás tartását kérheti. Amennyiben az eljárás alá vont tárgyalás tartása iránti
kérelmet nem terjeszt elõ, a fegyelmi bizottság a határozatát a rendelkezésre álló iratok alapján tárgyaláson kívül is
meghozhatja. Az eljárás alá vontat a fegyelmi eljárás elrendelésérõl szóló értesítésben minderrõl tájékoztatni kell.”

215. §

(1) A Kkt. 177. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi eljárásban a következõ fegyelmi büntetések alkalmazhatók:
a) írásbeli megrovás,
b) pénzbírság,
c) a 49. § szerinti minõsítés megvonása,
d) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének meghatározott idõre történõ
elrendelése,
e) kizárás a kamarából, a könyvvizsgáló cég engedélyének visszavonása (törlés elrendelése a harmadik országbeli
könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébõl).”
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(2) A Kkt. 177. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Fegyelmi büntetés és figyelmeztetés – a 176/A. §-ban foglalt eljárás kivételével – csak fegyelmi tárgyaláson
szabható ki. Fegyelmi büntetést és figyelmeztetést a fegyelmi bizottság és – jogorvoslat keretében – a kamara
elnöksége szabhat ki.”
216. §

217. §

(1) A Kkt. 178. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi bizottság által meghozott, indoklással ellátott, írásbeli határozatot a határozathozatal napjától
számított huszonkét munkanapon belül kézbesíteni kell az eljárás alá vontnak és jogi képviselõjének. A határozat ellen
a kézbesítésétõl számított huszonkét munkanapon belül a fegyelmi eljárás alá vont vagy annak jogi képviselõje,
valamint a fegyelmi megbízott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.”
(2) A Kkt. 178. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 178. § kiegészül a következõ (8) és
(9) bekezdéssel:
„(7) Az érintett állami szerv kezdeményezése alapján elrendelt fegyelmi eljárást lezáró jogerõs fegyelmi határozatot
tájékoztatásul kézbesíteni kell az érintett állami szerv részére. Az érintett állami szerv a tájékoztatásul megkapott
határozatot nem hozhatja harmadik személyek tudomására és nem teheti közzé.
(8) A 177. § (1) bekezdés c)–e) pontjaiban foglalt fegyelmi büntetés kiszabása esetén az errõl szóló jogerõs határozat
megküldésével tájékoztatni kell a felvételi bizottságot.
(9) A fegyelmi eljárás részletes szabályait a kamara alapszabálya, valamint az etikai szabályzata tartalmazza.”
A Kkt. a 178. §-a után a következõ címmel és 178/A. §-sal egészül ki:

„Kézbesítés
178/A. § (1) A fegyelmi eljárással összefüggésben postai úton megküldött határozatot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a kamarához „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkezõ
bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kézbesítési vélelem megdöntése iránt a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról való
tudomásszerzésétõl számított tizenöt napon belül terjeszthet elõ kérelmet a kamara etikai szabályzatában
meghatározott indokokkal és módon. A kérelem benyújtásának a kézbesítési vélelem beállta napjától számított hat
hónap elteltével nincs helye. E határidõ elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.”
218. §

A Kkt. 184. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a kamarai tag
könyvvizsgálókra és a könyvvizsgáló cégekre kiterjedõen – a kamara közremûködésével – mûködteti.”

219. §

A Kkt. 190. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[(2) A bizottságnak csak olyan személy lehet a tagja, aki megfelel az alábbi feltételeknek:]
„e) a kamara vele szemben a tagság idõtartama alatt és a felkérést megelõzõen sem alkalmazott fegyelmi büntetést
vagy figyelmeztetést.”

220. §

A Kkt. 191. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A miniszter a bizottság legalább 4 tagjának olyan személyt kér fel, aki – a 190. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon
túlmenõen – megfelel az alábbi feltételeknek:]
„a) a tagság idõtartama alatt nem vesz részt a kamara országos hatáskörû központi szerveinek munkájában, valamint
nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység gyakorolható, továbbá e feltételeknek a felkérését megelõzõ három évben is megfelelt,”

221. §

A Kkt. 193. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bizottságnak az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolójában ki kell térnie a minõségbiztosítási
rendszer vizsgálata és értékelése, továbbá a közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálókkal, könyvvizsgáló cégekkel szemben lefolytatott minõségellenõrzése
során tapasztalt fõbb hiányosságokra, és a megtett intézkedésekre.”
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222. §

A Kkt. a következõ 208/A. §-sal egészül ki:
„208/A. § (1) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított, illetve módosított
7. §-a (7) bekezdését, 172. §-a (2) bekezdését a 2011. január 1-jét követõen indult minõségellenõrzések és felügyeleti
tevékenység során kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a Mód. törvénnyel megállapított, illetve módosított 26. §-a (1) bekezdését, 26. §-a (7) bekezdését,
29. §-a (1) bekezdését, 175. §-a (3)–(6) bekezdését, 176/A. §-át, 177. §-a (1)–(2) és (4) bekezdését, 178. §-a (1), (3) és
(6)–(9) bekezdését, 178. §-át követõ címét és 178/A. §-át a 2011. január 1-jét követõen elrendelt fegyelmi eljárásokban
kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Mód. törvénnyel módosított 5. §-a g) pontját, 91. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 97. §-a
(2)–(4) bekezdését, 98. §-a (1) bekezdésének c) pontját, 101. §-a (4) bekezdését, 102. §-át a 2011. január 1-jét követõen
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Mód. törvénnyel megállapított, illetve módosított 190. §-a (2) bekezdésének e) pontját, és 191. §-a
(1) bekezdésének a) pontját a kihirdetést követõ napot követõen felkért bizottsági tagokra kell alkalmazni.”

223. §

(1) A Kkt. 12/A. § (1) bekezdésében a „kamara a (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „kamara a (2) bekezdésben”
szöveg, a Kkt. 27. § (1) bekezdésében a „11. § (1) bekezdésének e)–g) pontjában” szövegrész helyébe a „11. §
(1) bekezdésének a), e)–g) pontjában” szöveg, a Kkt. 101/A. § (1) bekezdésben a „kamara a (2) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „kamara a (2) bekezdésben” szöveg, a Kkt. 180. § (4) bekezdés b) pontjában a „kamarai tag,
könyvvizsgálóval” szövegrész helyébe a „kamarai tag könyvvizsgálóval” szöveg, a Kkt. 191/A. § (4) bekezdésében a „Ha
az (3) bekezdésben” szövegrész helyébe „Ha a (3) bekezdésben” szöveg, valamint a Kkt. 191/A. § (5) bekezdés
a) pontjában a „pályázó” szövegrész helyébe az „a pályázó” szöveg lép.
(2) A Kkt. 180–183. §-ában a „kamara” szövegrész helyébe a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szöveg, a Kkt. 183. §
(2) bekezdésében a „kamarán” szövegrész helyébe a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságon” szöveg, valamint
a „2006/46/EK irányelv” szövegrész helyébe a „2006/43/EK irányelv” szöveg lép.
(3) A Kkt. 97. § (2) bekezdésében a „névjegyzékbe vételétõl számított 3 év” szövegrész helyébe a „névjegyzékbe vételétõl
számított legalább három, legfeljebb hat év” szöveg, a Kkt. 97. § (3) bekezdésében a „2 évet” szövegrész helyébe
a „legalább két évet” szöveg, valamint a Kkt. 97. § (4) bekezdésében az „öt évnél” szövegrész helyébe a „hat évnél”
szöveg, a Kkt. 101. § (4) bekezdésében a „szerinti munkaviszony” szövegrész helyébe a „szerinti munkaviszony,
munkaviszony jellegû jogviszony” szöveg, a Kkt. 101. § (4) bekezdésében az „ilyen munkaviszonyt” szövegrész helyébe
az „ilyen munkaviszonyt, munkaviszony jellegû jogviszonyt” szöveg, a Kkt. 102. §-ában a „munkaviszony keretében”
szövegrész helyébe a „munkaviszony, munkaviszony jellegû jogviszony keretében” szöveg lép.
(4) A Kkt. 175. § (3) bekezdésében a „továbbá a fegyelmi tárgyalás helyének” szövegrész helyébe a „továbbá –
a 176/A. §-ban foglalt eljárás kivételével – a fegyelmi tárgyalás helyének” szöveg, a Kkt. 177. § (2) bekezdésében
a „tízszereséig,” szövegrész helyébe a „húszszorosáig,” szöveg, a Kkt. 178. § (3) bekezdésében a „fegyelmi tárgyaláson
hozott” szövegrész helyébe a „fegyelmi bizottság által meghozott” szöveg, valamint a Kkt. 178. § (6) bekezdésben
a „177. § (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe a „177. § (1) bekezdésének e) pontjában” szöveg lép.

224. §

(1) Hatályát veszti a Kkt. 4. § (4) bekezdésében a „ , valamint a nemzetközi együttmûködés” szövegrész, a Kkt. 4. §
(5) bekezdés i) pontja, a Kkt. 183/A. §-a, a Kkt. 189. §-a (1) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész, valamint
a Kkt. 189. § (1) bekezdés e) pontja.
(2) Hatályát veszti a Kkt. 5. § g) pontja, valamint a Kkt. 91. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , szakirányú” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Kkt. 120. § (6) bekezdése.

22. A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló
1997. évi CXXXII. törvény módosítása
225. §

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban: fiók tv.) 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fióktelep könyvvezetésére, beszámoló készítésére, a beszámoló nyilvánosságra hozatalára és közzétételére
vonatkozó elõírásokat, valamint az ezekkel összefüggõ sajátos szabályokat és mentességeket a számviteli törvény,
illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet tartalmazza.
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(2) A fióktelep a külföldi vállalkozás számviteli beszámolóját a beszámoló elfogadásától számított 60 napon belül
a külön törvényben foglaltak alapján, letétbe helyezés és közzététel céljából a céginformációs szolgálat részére
megküldi.”
226. §

A fiók tv. 38. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 12. §-ának (1)–(2) bekezdését elõször a 2011. évben induló
üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, és a 2010. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is
alkalmazhatók.”

23. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása
227. §

(1) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 208. §-a (1) bekezdésének e) pontja hatályát
veszti.
(2) A Gt. 208. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály:]
„h) felügyelõbizottság választása esetén az elsõ felügyelõbizottság tagjainak nevét (lakóhelyét), könyvvizsgáló
választása esetén az elsõ könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét);”

228. §

A Gt. a következõ 336/A. §-sal egészül ki:
„336/A. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 208. §-a (1) bekezdésének e) pontját, 208. §-a
(2) bekezdésének h) pontját a 2011. január 1-jét követõen elfogadott alapszabályok esetében kell figyelembe venni.”

IX. FEJEZET
24. Az egyes ágazatokat terhelõ különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény módosítása
229. §

Az egyes ágazatokat terhelõ különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (a továbbiakban: ágazati különadó tv.) 1. §-ának
4. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[E törvény alkalmazásában:]
„4. energiaellátó: a távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény (Távhõ tv.) 10. §-ának
1. pontja szerinti energiaellátó (ide értve a villamosenergiáról szóló törvény vagy a földgázellátásról szóló törvény
szerinti egyetemes szolgáltatót is), ha a Távhõ tv. szerinti energiaellátói minõségében végzett tevékenységébõl
származó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele az adóévet megelõzõ évben – a tevékenységét adóévben kezdõ
energiaellátó esetén az adóévben – eléri az összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétel legalább 5%-át,”

230. §

Az ágazati különadó tv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adó alapja az adóalanynak az adóévben a 2. § szerinti tevékenységébõl származó nettó árbevétele.
(2) A 2. § a) pont szerinti tevékenység folytatása esetén az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra
szánt, beszerzett áruk szállítójának (az áru elõállítójának, forgalmazójának) – a beszerzett áruk értékesítésével
összefüggésben – nyújtott szolgáltatásból származó árbevétel, valamint e szállító által adott engedménybõl származó
bevétel összege.”

231. §

Az ágazati különadó tv. 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. § Ha az adóalany 2. § c) pontja szerinti tevékenysége a 2. § a) és/vagy b) pontja szerint is adóköteles, akkor a 2. § a),
illetve b) pontja szerinti tevékenység után az 5. § a) és c), illetve az 5. § b) és c) pontjai szerinti adómértékek
alkalmazásával számított adóösszegek közül csak a nagyobbat kell megfizetni.”

232. §

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi
XII. törvény 1–50. §-a nem lép hatályba.
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X. FEJEZET
25. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása
233. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 4. §-ának (3) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A járulék éves bruttó összegébõl – e törvényben meghatározott körben és mértékig – levonható a gazdasági
társaság saját tevékenysége körében végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége, valamint
a költségvetési gazdálkodási rendszerben mûködõ és a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló
2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 4. pont c) alpontjában meghatározott nonprofit kutatóhelytõl a saját tevékenységhez
megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység költsége. A levonható költségeket mind a saját szervezetben végzett,
mind a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül
szolgáló, az államháztartás valamely alrendszerébõl nyújtott támogatással.”

XI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. Hatályba léptetõ rendelkezések
234. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
235. §

E törvény – a (2)–(11) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
E törvény 103–108. §-ai 2010. november 27-én lépnek hatályba.
E törvény 139. §-a 2010. december 1-jén lép hatályba.
E törvény 40. §-ának k) pontja és 43. §-a 2010. december 16-án lépnek hatályba.
E törvény 33–35. §-ai és 146. § 2010. december 31-én lépnek hatályba.
E törvény 1–32. §-ai, 36. §-a, 38. §-a, 40. § a)–d), i), l)–p) pontjai, 44–68. §-ai, 69. § (1) bekezdése, 70–83. §-ai, 85–90. §-ai,
92. §–102. §-ai, 109–135. §, 137–138. §-ai, 140–145. §-ai, 147–152. §, 154–160. §, 162. §–204. §-ai, 210. §-a,
212–217. §-ai, 223. § (3)–(4) bekezdései, 224. § (2) bekezdése, 225–228. §-ai, 230. §-a, 233. §-a, 1–6. számú mellékletei
2011. január 1-jén lépnek hatályba.
E törvény 69. § (2) bekezdése 2011. március 3-án lép hatályba.
E törvény 84. §-a 2011. április 1-jén lép hatályba.
E törvény 91. §-a, 205–209. §-ai, 211. §-a, valamint 221. §-a 2011. július 1-jén lépnek hatályba.
E törvény 153. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
E törvény 39. § és a 40. § f)–h) és j) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(1) E törvény I-X. Fejezete, XI. Fejezet 28. alpontja és 1–6. számú melléklete 2013. január 2-án hatályát veszti.
(2) E § 2013. január 3-án hatályát veszti.

27. Átmeneti rendelkezések
236. §

(1) Az Áfa tv. 251/C. § (2) bekezdésében meghatározott határidõtõl eltérõen a Közösség más tagállamában letelepedett
adóalany 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31. napjáig terjesztheti elõ. E határidõ
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
(2) Ha az állami adóhatóság a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany 2009. évre vonatkozó
adó-visszatéríttetési kérelmét 2010. október 1-jétõl e törvény hatálybalépéséig a határidõ elmulasztása miatt
utasította el, az adóhatóság a felettes szerv vagy bíróság által még el nem bírált elutasító határozatát visszavonja és
az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével új határozatot hoz. Az e bekezdés szerint visszavonandó elutasító
határozat elleni jogorvoslati kérelemmel kapcsolatban lerótt illetéket vissza kell téríteni.
(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 9. számú melléklete I. 3. A) pontban meghatározott határidõtõl
eltérõen a belföldön letelepedett adóalany a 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31-ig
terjesztheti elõ az állami adóhatósághoz.
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28. Jogharmonizációs záradék
237. §

(1) Ez a törvény a 147. §, 150. § és 166. §-ban a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (5) bekezdésének és a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009.
szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
(2) E törvény 47. §–48. §-ai, 51. §-a, 56. §-a és 58. §-a a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelv
különbözõ rendelkezéseinek módosításáról szóló 2009/162/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.
(3) E törvény 49. §–50. §-ai a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történõ
módosításáról szóló 2008/8/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.
(4) E törvény 57. §-a a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelvnek az importtal kapcsolatos
adócsalás tekintetében történõ módosításáról szóló 2009/69/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(5) Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének e törvény 60. §-ával megállapított h) pontja a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl
szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózási mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas szolgáltatásokra
vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történõ módosításáról szóló 2010/23/EU tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(6) E törvény 103. §–108. §-a a büntetõ ügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködés keretében
feldolgozott személyes adatok védelmérõl szóló, 2008. november 27-i, 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 3. cikke,
5. cikke, 9. cikke, és 13. cikkének való megfelelést szolgálja.
(7) E törvény 236. §-a a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett
adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben elõírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak
megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló 2010/66/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú melléklete 1. pontjának 1.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. A szociális és más ellátások közül adómentes:]
„1.2. a nyugdíj, a nyugdíjban részesülõ magánszemélyt megilletõ
a) baleseti járadék,
b) jövedelempótló kártérítési járadék, feltéve, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;”
2. Az Szja tv. 1. számú melléklete 1. pontjának 1.7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. A szociális és más ellátások közül adómentes:]
„1.7. a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és
gyermeknevelési támogatás, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelõszülõi díj;”
3. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 1. pontja a következõ 1.8. és 1.9. alpontokkal egészül ki:
[1. A szociális és más ellátások közül adómentes:]
„1.8. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj;
1.9. a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része.”
4. Az Szja tv. 1. számú melléklete 2. pontjának 2.7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:]
„2.7. a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján,
annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendõ támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra
nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató
esetén is a folyósítás évét megelõzõ négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig

MAGYAR KÖZLÖNY

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•

2010. évi 177. szám

25351

terjedõ összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló
kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás).”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 3. pontja a következõ 3.2.5. alponttal egészül ki:
[3. A közcélú juttatások körében adómentes:]
[3.2. az az összeg, amelyet]
„3.2.5. vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól vagy egyéb társadalmi szervezettõl
– annak alapszabályában rögzített céljával összhangban – kap az 1989. október 23. napját megelõzõen politikai okból
üldözött személy;”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 3. pontjának 3.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.4. a 3.1–3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a kifizetés (juttatás)
a) amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató – kivéve az orvosi javaslat alapján fogyatékosságával,
gyógyításával összefüggõ termék, szolgáltatás formájában nem pénzben megszerzett bevételt –,
b) amelyet a kifizetõvel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti
olyan szerzõdéses jogviszonyban álló magánszemély kap, amelynek alapján a kifizetés (juttatás) a magánszemélyt
ba) az általa végzett tevékenység mennyiségi és/vagy minõségi jellemzõire tekintettel,
bb) termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként,
bc) jog alapításának, joggyakorlás átengedésének, jogról való lemondásnak ellenértékeként,
illeti meg.”
Az Szja tv. 1. számú mellékletének 3. pontja a következõ 3.5. alponttal egészül ki:
[A közcélú juttatások körében adómentes:]
„3.5. a hivatali idejét kitöltött volt köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke által a számára biztosított elõirányzat
terhére közcélú felajánlás, adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni érték.”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]
„4.3. a belföldön oktatási, nevelési intézményben, közoktatási, felsõoktatási intézményben vendégtanári
tevékenység ellátásáért kapott jövedelem, annak figyelembevételével, hogy vendégtanári tevékenységnek minõsül
a Magyar Köztársaság Kormányával kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés
vagy tárcaközi munkaterv alapján külföldi illetõségû magánszemély által nem magyar nyelven folytatott nevelési,
oktatási tevékenység;”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]
„4.5. a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar
Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás;”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4.10–4.13. alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]
„4.10. az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti munka-rehabilitációs díj;
4.11. a szakképzõ iskolai tanulónak, illetve felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgatónak tanulószerzõdés, illetve
hallgatói szerzõdés alapján, valamint szakképzésben tanulószerzõdés nélkül részt vevõ tanulónak a szorgalmi idõ
befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartamára külön jogszabály szerint kötelezõen kifizetett díjazás,
valamint a tanulószerzõdéses tanulót jogszabály alapján megilletõ kiegészítõ pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerõ-piaci Alap képzési
alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj;
4.12. a felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére
a) a felsõoktatásról szóló törvény szerint az õt megilletõ juttatásként kifizetett
– ösztöndíj,
– tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,
– a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,
b) a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékébõl havonta a hónap elsõ napján érvényes havi
minimálbért meg nem haladó része;
4.13. a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a felsõoktatásról szóló törvényben
meghatározott felsõoktatási intézmény, a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló, a hallgató részére
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e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott, e törvény alkalmazásában
bevételnek minõsülõ, a 4.11–4.12. alpontokban nem említett pénzbeli juttatás;”
Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4. pontja a következõ 4.14–4.21. alpontokkal egészül ki:
[4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]
„4.14. a katonai és a rendvédelmi felsõoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának illetménye (ösztöndíja) és
egyéb pénzbeli juttatása.
4.15. az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíja minimálbért
meg nem haladó mértéke;
4.16. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon
adományozott tanulói és mentori ösztöndíj;
4.17. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, a Deák Ferenc Ösztöndíj, valamint
a Kormány rendeletével alapított felsõoktatási ösztöndíj;
4.18. a felsõoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevélhez
kapcsolódóan a felsõoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli
juttatásnak az a része, amely nem haladja meg az adóév elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének
négyszeresét;
4.19. a szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló kormányrendelet alapján folyósított juttatás;
4.20. a termõföldrõl szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági termelõ, annak segítõ családtagja,
alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra esõ összegének
a havi minimálbért meg nem haladó része;
4.21. a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címen megszerzett bevétel, valamint
a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló.”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 6. pontjának 6.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:]
„6.1. az a juttatás, amelyet a magánszemély kap
a) mint károsult, segélyként, támogatásként elemi kár (ideértve a martinsalak felhasználása miatt a lakást,
lakóépületet ért kárt is), katasztrófa (pl. környezeti vészhelyzet) esetén – különösen lakás helyreállítása, újjáépítése
céljából – jogszabályban meghatározott feltételek szerint, vagy közadakozásból, vagy a munkáltatójától,
b) tartásdíjként jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján,
c) kártalanításként (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra megvásárolt ingatlan vételárát is),
kárpótlásként, kártérítésként, kivéve a jövedelmet pótló kártalanítást, kárpótlást és kártérítést,
d) mint bûncselekmény áldozata, támogatásként az áldozatsegítõ szolgálattól,
e) mint sértett, jóvátételként közvetítõi eljárás keretében a bûncselekmény tettesétõl;”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 7. pontjának 7.6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. Egyéb indokkal adómentes:]
„7.6. a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében ingónak, ingatlannak, jognak vagy értékpapírnak
a házastárs által történõ megváltásából származó jövedelem;”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 9. pontjának 9.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések.]
„9.1. Utalvány, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is
akkor minõsül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható,
hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben
a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek.”
Az Szja tv. 1. számú melléklete 9. pontjának 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések].
„9.3. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok
9.3.1. Lakáscélú felhasználás:
a) a belföldön fekvõ lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más
visszterhes szerzõdés keretében történõ megszerzése (ideértve a lakás zártvégû lízingbe vételét is),
b) a belföldön fekvõ lakás építése, építtetése,
c) a belföldön fekvõ lakás alapterületének legalább egy lakószobával történõ bõvítését eredményezõ növelése,
d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerûsítés.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

25353

2010. évi 177. szám

9.3.2. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességét az összeg elévülési idõn belül történõ lakáscélú
felhasználására vonatkozó következõ okiratok, bizonylatok igazolják:
a) lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes szerzõdés
és az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott bejegyzési kérelem, valamint az összeg felhasználását igazoló okirat;
b) lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a jogerõs használatbavételi engedély, valamint
az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély kelte napjáig, illetve a használatbavételi engedélyben
megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított számla;
c) lakás korszerûsítése esetén a támogatás folyósítását megelõzõen hat hónapon belül és azt követõen 12 hónapon
belül kiállított, az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelõségi igazolással rendelkezõ
– beépített – termékekrõl szóló számla, valamint a más személy által elvégzett munka ellenértékérõl kiállított
bizonylat.
9.3.3. Ha a lakáscélú munkáltatói támogatás részben vagy egészben adóköteles, ideértve az adóhatóság által
megállapított adóhiány esetét is, az adó (és más jogkövetkezmények) a magánszemélyt terhelik.
9.3.4. A hitelintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról, a munkáltató a kölcsön általa elengedett
összegérõl az adóévet követõ január 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.
9.4. A termõföld bérbeadásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok
9.4.1. Adómentes a termõföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termõföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló,
határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) alapján a haszonbérlet idõtartama az 5 évet (az adómentesség
feltételéül szabott idõtartam) eléri.
9.4.2. A magánszemély köteles a 9.4.1 pont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi
pótlékkal növelt összegben a szerzõdés megszûnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni,
ha a mentesség alapjául szolgáló szerzõdés az adómentesség feltételéül szabott idõtartamon belül bármely okból (ide
nem értve a szerzõdõ feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerzõdés azonnali hatályú felmondását)
megszûnik.”

2. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
Az Szja tv. 11. számú melléklete nyitó szövegének harmadik bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el
a) a vállalkozói kivétet;
b) a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggõ kiadásokat, az adott elõleget;
c) a tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását;
d) a tevékenység kezdõ évében, illetve szüneteltetésének befejezését követõen a tevékenység megkezdése elõtt,
illetve a tevékenység folytatása elõtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett, és utóbb a tevékenység végzése
során felhasznált anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként még el nem számolt kiadásait,
valamint a tevékenység megkezdéséhez, folytatásához, folytathatóságához szükséges (ide értve a szünetelés
idõszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait,
továbbá a tevékenység kezdõ évében, illetve a szüneteltetésének befejezését követõen a tevékenység megkezdése
elõtt, illetve a tevékenység folytatása elõtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem
anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti.”

3. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része a következõ 18. ponttal egészül ki:
[A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások
I. rész: termékek
Sorszám

„18.

Megnevezés]

A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón
reprodukált formája”
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4. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
Az Áfa tv. 6. számú melléklete a következõ 29. ponttal egészül ki:
[A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
Sorszám

„29.

Megnevezés

Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor,
ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos
akkumulátor

vtsz.]

8548 10”

5. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
1. A Htv. 3. számú melléklete a következõ 2.3., 2.4. pontokkal egészül ki:
„2.3. Az építõipari tevékenységet folytató vállalkozó [52. § 62.] – döntésétõl függõen, az 1.1., 1.2., 2.1. pontokban
foglaltaktól eltérõen – adóalapját következõk szerint is megoszthatja:
Az adóalap 50%-át a székhelye és a Htv. 52. §-a 31. pontja szerinti telephely(ek) szerinti települések között az 1.1. vagy
a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap másik 50%-át pedig a Htv. 37. § (3)
szerint létrejött telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett építõipari tevékenységbõl [Htv.
52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló,
építõipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke
együttes összegének, a vállalkozó 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett
építõipari tevékenységébõl származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév
utolsó napján fennálló, építõipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes befejezetlen termelés,
félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt aránya szerint kell megosztani.
2.4. A távközlési tevékenységet végzõ vállalkozó – a melléklet 1. és 2.1. pontjától eltérõen – a helyi iparûzési adóalapját
a székhelye, telephelye szerinti települések között az ügyfele, fogyasztója számlázási címe alapján a településre
kimutatott, távközlési tevékenységbõl származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek az összes, távközlési
tevékenységbõl származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt aránya szerint osztja meg.”
2. A Htv. 3. számú melléklete a következõ 8. és 9. pontokkal egészül ki:
„8. Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot
az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor a magánszemély vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó
esetén az ügyvezetõ, ügyvezetõk után figyelembe veendõ személyi jellegû ráfordítás legalább 10%-át a székhely
szerinti településhez kell kimutatni.
9. Az 1.2 pont szerinti megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti településen eszközérték nem
mutatható ki.”

6. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez
(1) Az Szt. 6. számú mellékletének I. 1–2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az A/III. pont kiegészül az alábbi 9. sorral:
„9. Tõkekonszolidációs különbözet
– leányvállalatokból
– társult vállalkozásokból”
2. A B/II. pont kiegészül az alábbi 8. sorral:
„8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés””
(2) Az Szt. 6. számú mellékletének I. 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az F/III. pont az alábbi 11. sorral egészül ki:
„11. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás””
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2010. évi CXXIV. törvény
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosításáról*
1. §

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
a II. fejezet címét követõen a következõ 8–12. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A 9. § rendelkezései szerint meghatározott magánszemély az e fejezetben elõírt adóalap után különadót fizet.
A különadó a központi költségvetést illeti meg.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezései az irányadók.
9. § (1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból
alapított, fenntartott vagy mûködési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély,
aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési
felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt
különadó alapnak minõsülõ bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszûnését követõ naptári naptól
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
(2) A különadó alapjának minõsül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszûnésével összefüggésben pénzben
kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételbõl – ide nem
értve a jogviszony 2005. január 1-jét megelõzõ megszûnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban
megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) idõnek a munkavégzési kötelezettséggel járó idõszakára
kifizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerzõdéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint
kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított
összeg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem minõsül a különadó alapjának:
a) az állami vezetõk, polgármesterek, (fõ)jegyzõk, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi és
felügyelõbizottságának tagjai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
b) más foglalkoztatott esetében a (2) bekezdés szerinti különadó alapba tartozó bevételnek a hárommillió-ötszázezer
forintot meg nem haladó része, valamint a jogviszony megszûnésének évében esedékes szabadság megváltása címén
kifizetett bevétel, illetve a jogviszony megszûnésekor a magánszemélyt megilletõ jubileumi jutalom.
(4) A jogviszony 2005. január 1-jét követõ megszûnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban
megállapított összegek után a különadó-fizetési kötelezettséget jogcímenként a (2)–(3) bekezdés rendelkezései
szerint kell teljesíteni.
(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani. A különadó alapja független attól, hogy
kifizetett összeget egy vagy több adóévben kell jövedelemként figyelembe venni. Ha a bevétel megszerzése több
részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély elõször a különadó-alapot nem képezõ személyi
jövedelemadó-köteles jövedelmet szerzi meg. A nem pénzben kifizetett bevételt a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 9. pontjának megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.
10. § A különadó mértéke a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapnak a 98 százaléka.
11. § (1) A kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve
igazolja, az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására elõírt határidõig
fizeti meg.
(2) Amennyiben a kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót
a magánszemély fizeti meg a kifizetést követõ hónap 12. napjáig.
(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban
a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani, és be kell számítani az Szja
tv. 3. §-ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.

25356

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
törvény alkalmazásában – figyelemmel a c) pont rendelkezésre – nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) a b) pont rendelkezésétõl eltérõen, a felmentési (felmondási) idõnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó
részére kifizetett munkabért, illetmény összegét társadalombiztosítási járulékalapként és nyugdíj alapjául szolgáló
jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati idõként
kell figyelembe venni.
(4) A társadalombiztosítási járulékalapnak nem minõsülõ különadó-alap után a kifizetõ az egészségügyi
hozzájárulásról szóló törvény rendelkezései szerint 27 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást fizet.
A (3) bekezdés c) pontjában említett különadó-alap után a kifizetõ 27 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet,
továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10. § szerinti adó megfizetésével teljesíti.
(5) A magánszemély az adóbevallásában bevallott különadó-kötelezettséggel szemben adóelõlegként veszi
figyelembe a kifizetõ által levont különadót.
(6) Az e fejezet hatálybalépése elõtt megszerzett, különadó-köteles jövedelmek után az adókötelezettséget
a következõk szerint kell teljesíteni:
a) a magánszemély a 2010. évrõl benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra elõírt határidõig
a különadó-kötelezettségét megállapítja és az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon bevallja, és az adót
megfizeti;
b) a magánszemély az a) pont szerinti bevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba
tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi
közteher-kötelezettségét. Ha a magánszemély a 2010-ben õt törvény alapján megilletõ végkielégítést kapott, arra
a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja;
c) a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint a magánszemély valamennyi
közteher-kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles jövedelem megszerzése
évére (éveire) megállapított valamennyi közteher-kötelezettségébõl levonja a különadó-köteles jövedelmek nélkül –
annak figyelembevételével, hogy a különadó-köteles jövedelmeket a magánszemély összes jövedelmébe
az adóévben ekkor is be kell számítani – kiszámított közteher-kötelezettségét;
d) az (1) bekezdésben említett szervezet, gazdasági társaság – ide értve ezek jogutódját is – (a továbbiakban: kifizetõ)
magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve (évei) szerinti bontásban 2011. március 31-éig adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képezõ összegrõl, valamint jogcímenként
megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelõ közterhekrõl;
e) a magánszemély kérésére a kifizetõ d) pontban említett adatokról és rendelkezésére álló, a különadó-fizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról a kérés beérkezését követõ 30 napon belül tájékoztatja
a magánszemélyt.
12. § E fejezet alkalmazásában
a) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított szervezet: az olyan szervezet, amelyben a jogviszony
megszûnésének idõpontjában a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a közalapítvány külön-külön vagy együttesen
számítva többségi tulajdonnal rendelkezik azzal, hogy többségi tulajdon alatt a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti fogalmat kell érteni;
b) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból fenntartott szervezet: az olyan szervezet, amelynek éves
költségvetését a jogviszony megszûnését megelõzõ adóévben külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot
meghaladó mértékben állami önkormányzati vagy közalapítványi forrásból biztosítják;
c) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból mûködési támogatásban részesített szervezet: az olyan szervezet,
amelynek éves költségvetéséhez a jogviszony megszûnését megelõzõ adóévben az állam, az önkormányzat vagy
a közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot meghaladó mértékben nyújt mûködési
támogatást.”
2. §

(1) Ez a törvény 2010. december 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. január 1. napját követõen megszerzett
jövedelmekre kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépését megelõzõen elhunyt magánszemély különadójának megfizetésére az örökös nem
kötelezhetõ.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXXV. törvény
a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról*
1. §

A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 1. §-ának helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A Magyar Köztársaság a magyar állampolgár érdekeinek külföldön történõ védelmét a konzuli szolgálat útján
látja el (a továbbiakban: konzuli védelem). A konzuli védelem ellátása érdekében a konzuli szolgálat a 4–13. §-okban
meghatározott érdekvédelmi feladatokat, illetve a konzuli tisztviselõ – a konzuli szolgálat keretében – a 19. §
(3)–(4) bekezdéseiben foglalt közigazgatási hatósági feladatokat végzi.
(2) A konzuli védelem körébe esõ feladatokon túl e törvény a konzuli szolgálat számára egyéb feladatokat is
meghatároz, valamint rendelkezik a konzuli tisztviselõ közjegyzõi, továbbá a külpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) és a konzuli tisztviselõ felülhitelesítési tevékenységérõl. A konzuli feladatok végrehajtása
során a konzuli szolgálat együttmûködik hazai és külföldi szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel. Nemzetközi
szerzõdés, törvény vagy kormányrendelet a konzuli szolgálat részére további feladatokat is meghatározhat.
(3) A konzuli szolgálat feladatainak ellátása során e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint
a vonatkozó nemzetközi jogi szabályok és magyar jogszabályok alapján jár el. Eljárása során tiszteletben tartja
a fogadó állam jogszabályait.
(4) A konzuli szolgálat az eset összes körülményeinek mérlegelésével, a helyi viszonyokra is tekintettel határozza
meg a védelemnyújtás legmegfelelõbb módját. A konzuli védelem ellátását az egyéb konzuli feladatok nem
akadályozhatják vagy hátráltathatják.
(5) Az e törvényben meghatározott, a konzuli védelem körén kívül esõ konzuli feladatokat a konzuli tisztviselõ csak
akkor látja el, ha magyar állampolgár jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.”

2. §

A Konztv. 2. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Konzuli szolgálat: a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviselete – ideértve a tiszteletbeli konzuli
tisztviselõ által vezetett konzuli képviseletet is –, valamint a miniszter és a konzuli tisztviselõ. A Magyar Köztársaság
diplomáciai és konzuli képviseletét, valamint a konzuli tisztviselõ munkáját a miniszter irányítja, ennek során
gondoskodik a konzuli szolgálat feladatainak összehangolásáról és egységes jogalkalmazása feltételeinek
megteremtésérõl.
(2) A Magyar Köztársaság konzuli tisztviselõje a diplomáciai vagy konzuli képviseleten a miniszter megbízása alapján
konzuli feladatot ellátó személy (a továbbiakban: konzuli tisztviselõ), ideértve a tiszteletbeli konzuli tisztviselõt is.
(3) A miniszter tiszteletbeli konzuli tisztviselõnek a fogadó vagy harmadik állam azon állampolgárát vagy a fogadó
államban élõ azt a magyar állampolgárt nevezheti ki, aki a magyar jog és a fogadó állam joga szerint is büntetlen
elõéletû, külön rendeletben meghatározott feltételek szerint alkalmas az e tisztséggel járó feladatok teljesítésére,
és írásban vállalja azok ellátását. A tiszteletbeli konzuli tisztviselõt a miniszter jogszabályban meghatározott
korlátozásokkal és terjedelemben bízhatja meg konzuli feladatok ellátásával.”

3. §

A Konztv. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A miniszter a diplomáciai vagy konzuli képviselet egyes konzuli feladatait az adott feladat ellátására jogosult másik
diplomáciai vagy konzuli képviselet egyidejû megjelölésével korlátozhatja. A miniszter a diplomáciai és konzuli
képviseletek címjegyzékét és a konzuli tisztviselõk konzuli jogosítványait tartalmazó tájékoztatót évente, az abban
történt változásokat pedig három munkanapon belül honlapján közzéteszi. Az egyes feladatokra vonatkozó
korlátozás ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy egyetlen diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviselet sem látja el
a magyar állampolgárok érdekvédelmét.”
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4. §

A Konztv. 2/A. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A konzuli tisztviselõ csak az e törvényben, a nemzetközi jogi szabályokban és a fogadó állam jogszabályaiban
meghatározott korlátozásokkal léphet fel a fogadó állam bírósága vagy hatósága elõtt folyó eljárásban. Ennek során
jogi képviseletet nem láthat el.
(3) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttmûködés kiterjedhet vagyontárgyak, pénzeszközök,
készpénz-helyettesítõ fizetési eszközök, valamint okiratok átvételére és az érintett magyar állampolgárok részére
történõ továbbítására is.”

5. §

A Konztv. 2/A. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A konzuli szolgálat, érdekvédelmi feladatainak ellátása során, szükség esetén közremûködik abban, hogy
a rászorult saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson.
(5) A magyar állampolgárok, a konzuli védelem elõmozdítása érdekében, az erre a célra fenntartott honlap
igénybevételével elõzetesen is bejelenthetik külföldi tartózkodásukat a konzuli szolgálatnak.”

6. §

A Konztv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Európai uniós jogi aktus, nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján magyar állampolgár érdekvédelmét
az Európai Unió tagállama is elláthatja, feltéve, hogy azt a fogadó állam nem ellenzi. Európai uniós jogi aktus,
nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján a magyar konzuli szolgálat ellátja az Európai Unió polgárának
érdekvédelmét, feltéve, hogy azt a fogadó állam nem ellenzi.”

7. §

A Konztv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A konzuli szolgálat minden megengedett módon tájékozódik a külföldi államokban a magyar állampolgárok
alapvetõ jogait és érdekeit közvetlenül érintõ, utazásukkal kapcsolatos körülményekrõl, belsõ jogszabályokról és azok
változásairól, valamint a jogalkalmazásról, és ezekrõl a megfelelõ úton – ideértve a tömegtájékoztatási eszközöket és
az információs világhálón való közzétételt, valamint a szóbeli felvilágosítást is – tájékoztatja az állampolgárokat annak
érdekében, hogy elõsegítse megfelelõ felkészülésüket a külföldi utazásra, tartózkodásra.”

8. §

A Konztv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A konzuli kölcsön nyújtása iránti kérelemmel összefüggésben a konzuli szolgálat köteles vizsgálni a kérelmezõ
önhibáját. A kérelmezõ nyilvánvaló önhibája esetén a kölcsön megtagadható. A kölcsönnyújtást meg kell tagadni
a (3) bekezdésben foglalt feltételek hiányában, valamint, ha a kérelmezõ – a (2) bekezdésben meghatározott
intézkedések megtétele érdekében – neki felróható módon nem mûködik együtt a konzuli szolgálattal, valótlan
adatokat közölt vagy az általa korábban igénybe vett konzuli kölcsön nem térült vissza.”

9. §

A Konztv. 14. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A konzuli tisztviselõ köteles megtagadni a közremûködést a közjegyzõkrõl szóló törvényben foglalt esetekben,
továbbá, ha az eljárás nemzetközi jogi szabályba vagy a fogadó állam jogszabályába ütközne.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján készített okirat közokirat.”

10. §

A Konztv. 15. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ cím, és a 15. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„Felülhitelesítés
„15. § (1) Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a külföldön kiállított közokirat, illetõleg
a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyzõ vagy közhitelességgel felruházott más személy által hitelesített
magánokirat magyarországi felhasználása céljából a hivatásos konzuli tisztviselõ diplomáciai felülhitelesítéssel látja el
a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplõ aláírását és bélyegzõnyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírásés bélyegzõmintájával rendelkezik.
(2) Ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, külföldi felhasználás céljából a miniszter felülhitelesíti
a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy
kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplõ aláírást
és bélyegzõnyomatot, feltéve, hogy e hatóságok aláírás- és bélyegzõmintájával rendelkezik. A miniszter általi
felülhitelesítésre irányuló kérelem a konzuli tisztviselõnél is benyújtható.”
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11. §

A Konztv. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdésben említett felülhitelesítésre azt követõen kerülhet sor, hogy az okiratot
a) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért felelõs miniszter felügyelete alatt
mûködõ igazságügyi szakértõi intézetek, az anyakönyvi hivatalok, továbbá a bíróságok által kiállított okiratok,
valamint az ezekrõl készített hiteles fordítások esetében az igazságügyért felelõs miniszter,
b) a közjegyzõk által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekrõl készített hiteles fordítások esetében
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara közbensõ hitelesítési záradékkal látta el.”

12. §

A Konztv. 16. §-t követõen az alábbi 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A konzuli szolgálat a konzuli tisztviselõkrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a konzuli tisztviselõ:
a) természetes személyazonosító adatait;
b) arcképmását;
c) aláírásmintáját;
d) diplomáciai és konzuli rangját;
e) nyelvismeretét;
f) végzettségét és a konzuli feladatok ellátása szempontjából lényeges képzettségeit, illetõleg ezek megszerzésének
idõpontját;
g) konzuli feladat ellátására kapott kinevezését, megbízását, engedélyét, valamint a megbízás visszavonását, illetõleg
az ezekkel összefüggésben kiállított dokumentumokat és adatokat;
h) konzuli jogosítványait, azok gyakorolhatóságának kezdõ és befejezõ idõpontját.”

13. §

A Konztv. 17. §-ának (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki:
[(1) Az érdekvédelem ellátása során, az adatok felhasználása céljának és az igényelt adatok körének megjelölésével
a konzuli szolgálat az adatkezelést szabályozó külön törvény alapján adatot igényelhet:]
„k) a gondnokoltak nyilvántartásából.”

14. §

A Konztv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tiszteletbeli konzuli tisztviselõ közigazgatási hatósági jogkört nem gyakorolhat, a miniszter azonban
a kinevezésben felhatalmazhatja kérelmek átvételére. A kérelmek átvételekor a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ
az ügyfél személyazonosságát személyazonosító okmány alapján ellenõrzi, és a kérelmet – az ügy elbírálására feladatés hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz történõ továbbítás érdekében – három munkanapon belül megküldi
az irányítási jogkört gyakorló diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnek. Az e kérelmek elbírálásához
kapcsolódó ügyféli nyilatkozatok a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ elõtt is megtehetõk.”

15. §

A Konztv. 19. §-ának (6)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A konzuli tisztviselõ, azokban az állampolgársági és közigazgatási hatósági eljárásokban, melyekben
közremûködõként vesz részt, jogosult a hatóság által kiállított elektronikus közokiratról papíralapú hiteles másolatot
kiállítani.
(7) Ha közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon a konzuli tisztviselõ jár el, a fellebbezés elbírálására a miniszter
jogosult.
(8) A konzuli tisztviselõ a közigazgatási hatósági eljárásokban kizárólag a jogszabályoknak, valamint a vonatkozó
nemzetközi jogi szabályoknak van alávetve, hatósági eljárása során és hatósági döntéseinek tartalmával
összefüggésben – a feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló utasítás kivételével – nem utasítható.
(9) Az Európai Unió polgárának érdekvédelmére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokat a konzuli tisztviselõ
kizárólag kérelemre indítja meg.”

16. §

A Konztv. a 19. §-t követõen a következõ új címmel és 19/A–19/C. §-sal egészül ki:

„A konzuli díj, a megkeresett szerv vagy szolgáltató díja, és a hatósági költség
19/A. § (1) A konzuli szolgálat
a) a konzuli tisztviselõ közigazgatási hatósági ügyben való eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat;
b) a miniszter 15. § (2) bekezdésben foglalt eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat;
c) a 13. §-ban meghatározott feladatainak ellátásáért, érdekvédelemnek nem minõsülõ szolgáltatásaiért, illetve
a konzuli tisztviselõ közjegyzõi és diplomáciai felülhitelesítési tevékenységéért egyéb díjat;
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d) a diplomáciai vagy konzuli képviselet székhelyén kívül végzett eljárási cselekmény során felmerült többletköltség
fedezésére költségátalányt;
e) az érdekvédelemnek és közigazgatási hatósági cselekménynek nem minõsülõ egyéb konzuli eljárás során felmerült
postaköltség fedezésére költségátalányt; valamint
f) a tiszteletbeli konzuli tisztviselõnél kezdeményezett közigazgatási hatósági ügyben az irányítási jogkört gyakorló
diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnek küldött felterjesztés postaköltségének fedezésére költségátalányt
(a továbbiakban együtt: konzuli díj) szed.
(2) A konzuli tisztviselõnek a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, valamint a harmadik
országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásáért szedett, külön jogszabályban
meghatározott díj nem minõsül konzuli díjnak.
(3) A közigazgatási hatósági ügyben kérelem átvételére, illetve a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott
tiszteletbeli konzuli tisztviselõ a tevékenységének keretében beszedett konzuli díjat az általa vezetett képviselet
fenntartására és a konzuli feladatok ellátására fordíthatja.
19/B. § (1) A konzuli szolgálatnál kell befizetni
a) a konzuli tisztviselõnél kezdeményezett közigazgatási hatósági ügyben a hazai hatóság eljárásában felmerült
illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat;
b) az ügyfél kérelmére vagy valamely szerv megkeresésére külföldi hatóság, szerv vagy közhitelességgel felruházott
személy (a továbbiakban: külföldi szerv) elõtt a konzuli szolgálat közremûködésével indított eljárásért a megkeresett
külföldi szerv által felszámított illetéket, díjat vagy költséget;
c) a konzuli szolgálat érdekvédelmi tevékenységének ellátása során külsõ szolgáltatónak jogszabály felhatalmazása
alapján teljesített díjat vagy költséget
(a továbbiakban együtt: megkeresett szerv vagy szolgáltató díja).
(2) Hazai hatóság eljárásával összefüggésben – az (1) bekezdés a) pontjában foglalt eseten kívül – felmerült olyan
költséget vagy díjat, melynek befizetését jogszabály magyar külképviseleten is lehetõvé teszi (a továbbiakban:
hatósági költség), a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten kell befizetni.
19/C. § A konzuli díjat, a megkeresett szerv vagy szolgáltató díját, és a hatósági költséget a kérelem elõterjesztésével
egyidejûleg, illetve ha a díj vagy költség késõbb merült fel, az arról való értesítést követõ 30 napon belül
a kérelmezõnek kell megfizetnie.”
17. §

A Konztv. 21. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„b) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a konzuli díjak mértékét, illetõleg a konzuli díj, a megkeresett
szerv vagy szolgáltató díja, valamint a hatósági költség beszedésének, a beszedés alóli mentességének,
elengedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszafizetésének részletes szabályait,”

18. §

A Konztv. 24. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„24. § a) az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés 23. cikke,”

19. §

(1) E törvény 2011. január l-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások
díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet IV. címének 8. a) pontja.
(3) E törvény 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXXVI. törvény
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról*
Az Országgyûlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer mûködésének egységessé és
hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlõdése és színvonalának növelése, valamint
az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E törvény alkalmazásában
1. központi államigazgatási szervek területi szerve: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó központi
államigazgatási szerv bármely jogállású területi szerve,
2. rendvédelmi szerv: a Ksztv. szerinti rendvédelmi szerv, valamint annak területi szerve.

2. A fõvárosi és megyei kormányhivatal
2. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal mûködésének költségeit az Országgyûlés a költségvetési törvénynek a fõvárosi
és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja.
(3) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fõvárosi kormányhivatal és a Pest megyei
kormányhivatal székhelye Budapesten van.

3. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl
(a továbbiakban: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll.
(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egységekkel rendelkezhetnek.
(3) A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.
(4) A Kormány rendeletben állapítja meg a fõvárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodására vonatkozó szabályokat.

4. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszter, a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter véleményének kikérésével
normatív utasításban adja ki.

3. A szakigazgatási szervek
5. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szerveket a Kormány
rendeletben állapítja meg.
(2) A szakigazgatási szerv, továbbá a törvény vagy kormányrendelet alapján a szakigazgatási szerv önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja.

4. A fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítása
6. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel a Kormány
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter útján irányítja.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintetében – a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése és
felmentése kivételével – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint a hatékonysági és
a pénzügyi ellenõrzési hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival
összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi
ellenõrzési hatáskörök közül egyeseket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által rendeletben meghatározott
központi államigazgatási szerv vezetõje gyakorolja.
(4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatásköröket a Kormány által rendeletben meghatározott központi
államigazgatási szerv vezetõje (a továbbiakban: szakmai irányító szerv vezetõje) gyakorolja.
7. §

(1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét
a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértésével gyakorolja.
(2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja
szerinti hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, valamint a szakmai irányító szerv vezetõje is
gyakorolhatja.
(3) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító szerv vezetõjének közremûködésével a fõvárosi és
megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerûségi ellenõrzést folytathat le.
(4) A szakmai irányító szerv vezetõje a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.

8. §

A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei feletti,
jogszabályban szereplõ, a fõvárosi és megyei kormányhivatal által végzett ellenõrzés szakmai irányítását, és ennek
keretében gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait.

5. A fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása
9. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatal Kormány által rendeletben meghatározott egyes funkcionális feladatait,
valamint azok irányítását a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.

6. A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetése
10. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.
(2) A kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
A kormánymegbízott felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja.
(3) Kormánymegbízottá olyan büntetlen elõéletû személy nevezhetõ ki, aki az országgyûlési képviselõk választásán
választójoggal rendelkezik.
(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(5) A kormánymegbízott megbízatása megszûnik:
a) a Kormány megbízatásának megszûnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával,
e) választójogának elvesztésével,
f) összeférhetetlenségének megállapításával.
(6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az új Kormány
megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

11. §

(1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati
képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester,
megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat elnöke és kisebbségi önkormányzati
képviselõ.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott országgyûlési
képviselõ legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi
tevékenységet végezzen.
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(3) A kormánymegbízott illetményét a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter – legfeljebb a köztisztviselõi
illetményalap 28-szorosában – állapítja meg.
(4) A kormánymegbízottra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló
2010. évi LVIII. törvény helyettes államtitkárra vonatkozó rendelkezéseit kell az illetménypótlékra és
illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kivételével alkalmazni.
12. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét fõigazgató vezeti.
(2) A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgató helyettesíti.
(3) A fõigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.
(4) Fõigazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.
(5) A fõigazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

13. §

(1) A fõigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.
(2) Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett – a kinevezés,
a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja.
(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(4) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

7. A szakigazgatási szerv vezetése
14. §

(1) A szakigazgatási szerv vezetõje vezetõi munkakörbe történõ kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító szerv
vezetõjének egyetértése szükséges.
(2) A szakigazgatási szerv vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett
kormánytisztviselõ.
(3) A szakigazgatási szervek vezetõje feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

8. A munkáltatói jogok gyakorlása
15. §

(1) A törzshivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott
gyakorolja.
(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv
vezetõje gyakorolja.
(3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a szakigazgatási szerv vezetõje
tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási szervnél kormánytisztviselõnek.

9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre
16. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelõen összehangolja és
elõsegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását.
(2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek
egymással és a kormányhivatallal együttmûködni. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladatainak teljesítése
érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõitõl – az egyedi ügyek kivételével –
adatokat, felvilágosítást kérni.
(3) A központi államigazgatási szervek területi szervei – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –, továbbá a területi
illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve
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az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával – a fõvárosi
és megyei kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak.
(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi illetékességgel
államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk
ellátott államigazgatási feladatokat érintõen – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kivételével – a fõvárosi és megyei kormányhivatal ellenõrzési jogkörébe tartoznak.
(5) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi
területétõl eltérõ területre terjed ki, a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti
fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
17. §

(1) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elõsegítõ
állandó fóruma.
(2) Az államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei kormányhivatal
törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési
jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.
(3) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatainak elõsegítésére szükség esetén
fõvárosi, megyei koordinációs értekezletet hívhat össze.

18. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatal véleményezi – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kivételével – a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei
a) vezetõinek kinevezését és felmentését,
b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó
elõterjesztést,
c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó elõterjesztést, javaslatokat.

19. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –
a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétõl, valamint a polgármestertõl és a jegyzõtõl az általuk
ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, valamint a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más
szervtõl és személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve – jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél – törvénysértés észlelése esetén –
egyeztetõ eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást
kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter eljárását kezdeményezi.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett
döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyidejû tájékoztatása mellett
kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.
(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslata alapján
a Kormány az Alkotmány 35. § (4) bekezdése szerint jár el.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott tájékoztatás
alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)–(4) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása
céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az feladata ellátásához szükséges.

20. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatal
a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alkotmány 19. § (3) bekezdés
l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 95. § d) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 96. § c) és
d) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszternek az Ötv. 96/A. §-ában,
valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60/M. §
c)–e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv. 60/N. § a) pontjában, valamint a feladat- és hatáskör
szerinti miniszternek a Nektv. 60/O. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában,
b) a szakigazgatási szerveket érintõ funkcionális feladatokat lát el,
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– a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – ellenõrzési feladatokat lát el,
különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerûségének ellenõrzésére,
– a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – gondoskodik a területi
államigazgatási szervek ellenõrzési tevékenységének összehangoltságáról,
közigazgatási informatikai közremûködõi tevékenységet lát el,
ügyfélszolgálatot mûködtethet,
ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.

10. Záró rendelkezések
21. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, mûködésére és ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokat,
b) a szakigazgatási szerveket,
c) a törzshivatal és a szakigazgatási szervek irányításának részletes szabályait,
d) a szakmai irányító szerv vezetõjét,
e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatait, valamint az azok irányítását ellátó szervet vagy
szerveket,
f) a fõvárosi és megyei kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat
rendeletben határozza meg.

22. §

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

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
A 27. §, a 40. §(1) és (4) bekezdése, a 42. § és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
A 89. § 2010. december 31-én lép hatályba.
Az 1–9., 11., 12., 14–19., 21–24., 26–41., 43–57., 59., 60., 62., 63. és 65. alcím, a 21. §, a 23. §, a 40. § (2) és (3) bekezdése,
a 41. §, a 69. §, a 86–88. §, a 103. § (1) bekezdése és a 104. § (1) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

23. §

(1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja.
(2) A fõvárosi kormányhivatal a fõvárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja.

24. §

(1) Az Igazságügyi Hivatalnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonya e törvény hatálybalépésével
egyidejûleg kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket a munkáltató
az átalakulást követõ tizenöt napon belül tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya, ha a munkáltató
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormánytisztviselõi jogviszonyt
az igazságügyi alkalmazottal. Ebben az esetben az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony a törvény erejénél fogva
e törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik, az igazságügyi alkalmazott pedig az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. §-a szerinti végkielégítésre válik jogosulttá. A jogviszony
megszûnésérõl az igazságügyi alkalmazottat a munkáltatónak 15 napon belül írásban értesíteni kell.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az igazságügyi alkalmazottal szemben
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethetõ és ennek érdekében az igazságügyi alkalmazott a jogviszony
átalakulását megelõzõen intézkedik, és ezt igazolja.
(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony munkajogviszonnyá alakul át, ha
az igazságügyi alkalmazott a munkakörére tekintettel a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állhat kormánytisztviselõi jogviszonyban. Ebben az esetben az igazságügyi
alkalmazott átalakulás utáni munkabére legfeljebb az azonos szolgálati idõvel rendelkezõ kormányzati ügykezelõ
alapilletményének megfelelõ összegben határozható meg azzal, hogy a havi munkabér megállapítása során
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
illetménykiegészítéseket is figyelembe kell venni. Az illetmény összegével kapcsolatos tájékoztatást a jogviszony
átalakulást követõ 15 napon belül meg kell adni.
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(5) A jogviszony átalakulásának idõpontjában felmentési vagy lemondási idejét töltõ igazságügyi alkalmazott szolgálati
viszonya, illetve a jogviszonyát közös megegyezés alapján megszüntetõ igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya
nem alakul át kormánytisztviselõi jogviszonnyá.
25. §

(1) Az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony kormánytisztviselõi jogviszonnyá történõ átalakulását követõ tizenöt
napon belül az igazságügyi alkalmazottat a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell
sorolni és illetményét meg kell állapítani.
(2) Az Igazságügyi Hivatal által vezetett személyi nyilvántartás adatait a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogviszony
átalakulását követõ 15 napon belül köteles a közszolgálati alapnyilvántartásban átvezetni, és a személyi
nyilvántartásban szereplõ egyéb adatok megsemmisítésérõl gondoskodni.
(3) Határozatlan idõtartamú igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában –
határozatlan idõtartamú kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás
esetén a jogviszony teljes munkaidõs kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.
(4) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselõ igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban töltött idejét úgy
kell tekinteni, mintha azt az államigazgatási szervnél töltötte volna el.
(5) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselõ esetében a végkielégítés összegének a meghatározásánál szolgálati
viszonyban töltött idõként az igazságügyi és az ügyészi szerveknél megszakítás nélkül eltöltött idõ, az ismételten
létesített szolgálati viszony megszûnésekor pedig csak a korábbi végkielégítést követõen e szerveknél eltöltött idõ
vehetõ figyelembe. A pártfogó felügyelõ esetében szolgálati viszonyban töltött idõnek minõsül a gyámhivatalnál
megszakítás nélkül köztisztviselõként és más szervnél azonos jellegû munkakörben köztisztviselõként vagy
közalkalmazottként eltöltött idõ is. A Központi Kárrendezési Irodától (a továbbiakban: KKI) áthelyezett
kormánytisztviselõ esetében kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõnek minõsül a KKI-nál és jogelõdjénél
köztisztviselõként eltöltött idõ is.
(6) Az igazságügyi alkalmazott korábbi vezetõi beosztása e törvény hatálybalépésével egyidejûleg vezetõi munkakörré
alakul át; az Igazságügyi Hivatal
a) fõigazgatója helyettes államtitkári illetményre és juttatásra,
b) fõigazgató-helyettese fõosztályvezetõi illetményre,
c) fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese, igazgatója és igazgatóhelyettese fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre,
d) osztályvezetõje, osztályvezetõ-helyettese, titkárságvezetõje, pártfogói foglalkoztató vezetõje és csoportvezetõje
osztályvezetõi illetményre
jogosult.

26. §

(1) Ha az igazságügyi alkalmazott a korábbi jogviszonyok alapján a jubileumi jutalom valamely fokozatában részesült,
az ugyanazon fokozat szerinti jutalom ismételten nem illeti meg.
(2) Ha a jogviszony átalakulása idõpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a munkavállalói
kereset elbírálásánál a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

27. §

E törvény 64. alcíme az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
28. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja:]
„o) a vagyonátadó bizottságnak, illetve a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének
a vagyonátadás és a használat tárgyában hozott határozatát,”

29. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339/A. §-ában a „hatályban volt” szövegrész helyébe
az „alkalmazandó” szöveg lép.
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12. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló
1952. évi 22. törvényerejû rendelet módosítása
30. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet a következõ 35. §-sal egészül ki:
„35. § A Pp.-nek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 29. §-ával
módosított 339/A. §-a a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazandó.”

13. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása
31. §

Hatályát veszti a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 137. § 1. pont k) alpontja.

14. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása
32. §

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 38. § (1) és (3) bekezdésében, 41/A. §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

15. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû
rendelet módosítása
33. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 3. §
(1)–(2) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 26/D. § (3) bekezdésében, 41/B. § (3) bekezdés d) pontjában, 41/C. §
(2) bekezdés c) pontjában, 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában, 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 41/D. §
(1) bekezdés c) pontjában a „jogosultságot biztosító közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány
jogosultságot biztosító általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

16. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
34. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 16. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

17. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosítása
35. §

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 50. § (1) bekezdésében a „bíróságok” szövegrészek helyébe
a „bíróságok és a közigazgatási hatóságok” szöveg lép.

18. Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása
36. §

Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 8. §-ában a „betöltõ vagy államtitkár”
szövegrész helyébe a „betöltõ, államtitkár vagy kormánymegbízott” szöveg lép.

19. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása
37. §

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a következõ 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter
a) elõkészíti az Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket,
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen mûködõ helyi képviselõ-testület feloszlatására
vonatkozó országgyûlési elõterjesztés benyújtását.”
(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
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„A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése”
(3) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(3) A külön törvényben meghatározott, állami tulajdonban levõ földek, erdõk, más ingatlanok, vizek, valamint
az összes természetvédelem alatt álló területek és mûemlékileg védett épületek, építmények, területek, továbbá
a közmûvek létesítményei, az (1) bekezdés b) pontjában említett szervezetek vagyonának önkormányzati tulajdonba
adásáról, az önkormányzat és a vállalatok közötti megosztásáról, valamint a vagyoni terhek rendezésérõl a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve dönt.
(4) A vagyonátadásig a (3) bekezdésben említett vagyontárgyak csak a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve, illetve a természeti vagy mûemléki értékük miatt védett vagyontárgyak esetében
a természetvédelemért, illetve a kultúráért felelõs miniszter hozzájárulásával forgalomképesek.”
(4) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A helyi önkormányzat tulajdoni igénye 1995. április 1-jétõl bírósági eljárásban érvényesíthetõ.”
38. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdésében a „Kormány által rendeletben kijelölt
szervnek (közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervnek” szöveg, 33/A. § (1) bekezdés i) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 33/A. § (7) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 42. §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 52. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 59. §-ában a „helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szöveg, 63/C. §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 68/B. § (2) bekezdésében a „fõvárosi vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 92/A. § (1) bekezdésében az „a Belügyi
Közlönyben és a Cégközlönyben” szövegrész helyébe az „a Hivatalos Értesítõben” szöveg, 92/C. § (6) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervet” szöveg, 95. § a) pontjában a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szöveg, a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 96. § c) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 97. §
a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 98. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv, amely” szöveg, 98. §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 98. § (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 98. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 99. § (1) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervet” szöveg, 99. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 105. §-ában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszterhez” szöveg, 107. § (5) és
(6) bekezdésében a „vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

39. §

Hatályát veszti a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) és (3) bekezdése, 92/A. §
(1) bekezdésében az „államháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által
meghatározott” szövegrész, 96. § a) és b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 98. § (2) bekezdés c) pontja, 100. §-a, 103. §
(3) bekezdése és 109. §-a.
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20. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
40. §

(1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 36. ponttal egészül ki:
[Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:]
„36. az európai területi együttmûködési csoportosulásban történõ részvétel jóváhagyására irányuló eljárás.”
(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) A hatósági eljárásért fizetendõ díjat megállapító jogszabály – az egyéb eljárási költségek tételes megjelölésével –
rendelkezhet úgy, hogy a díj mértékébe egyes, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti eljárási költségek beleszámítanak. A hatósági eljárásért fizetendõ díjat megállapító jogszabály – a díj
összegének átalányjelleggel való megállapítása mellett – rendelkezhet úgy, hogy a díjba valamennyi, a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti eljárási költség beleszámít.
(3b) A díj összegének alapjául szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelõs miniszter az általa
vezetett minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.”
(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény a következõ 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § E törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
20. alcímével megállapított 67. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint módosított 67. § (2) bekezdését a módosítások
hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”
(4) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény a következõ 99/B. §-sal egészül ki:
„99/B. § A Mellékletnek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
20. alcímével hatályon kívül helyezett XV. pont 3. alpontját a hatályvesztést megelõzõen indult eljárásokban
alkalmazni kell.”

41. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében az „az érdekelt” szövegrész helyébe az „a szakmai
tevékenység irányításáért felelõs” szöveg lép.

42. §

Hatályát veszti az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjában a „ , valamint az európai
területi együttmûködési csoportosulásban történõ részvétel jóváhagyására irányuló eljárás” szövegrész és a Melléklet
XV. pont 3. alpontja.

21. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény módosítása
43. §

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény 17. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg, 145. § (3) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg,
145. § (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

22. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény
módosítása
44. §

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 16. § (1) bekezdésében
a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságok” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének” szöveg, 16. § (4) bekezdésében „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságot” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg lép.
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23. Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása
45. §

(1) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
28. §-át megelõzõ III. fejezetcím helyébe a következõ fejezetcím lép:

„A VAGYONÁTADÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI”
(2) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § A polgármester, fõpolgármester és a megyei közgyûlés elnöke a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve kérésére rendelkezésre bocsátja a döntéséhez szükséges adatokat, iratokat.”
(3) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
35. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vagyon önkormányzat tulajdonába adásáról
és az önkormányzat tulajdonjogának más önkormányzat, illetve állam részére történõ átadásáról, valamint
a használati jog átadásáról hozott hatósági határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.”
(4) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
54. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság megszûnik, feladatait 2011. január 1-jét követõen a Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve látja el.
(3) A megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságok elõtt folyamatban lévõ ügyekben, továbbá ha a bíróság
a vagyonátadó bizottság döntését hatályon kívül helyezi és az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi, akkor
a megismételt eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve jár el.”
46. §

Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
1. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság (a továbbiakban: bizottság)” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 2. § (1) bekezdésében a „bizottság” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 2. § (5) bekezdésében a „fõvárosi
vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg,
3. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és
(2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (1), (3)–(5) bekezdésében, 12. § (4)–(6) bekezdésében, 14. §
(1) bekezdésében, 15. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 24. § (1) és
(2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 28. § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 29. § (1)–(3) bekezdésében, 30. §-ában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. §
(1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 43. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 47. §
(1) bekezdésében, 49. §-ában, 50. §-ában a „bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 11. § (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 32. §-ában, 33. § (1) bekezdésében
a „bizottság” szövegrészek helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 44. §
(2) bekezdésében a „vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

24. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
47. §

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (4) bekezdésében az „és a közigazgatási hivatalnál”
szövegrész helyébe az „ , a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél és a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnél” szöveg, 30/B. § (1) bekezdés c) pontjában, 64/A. §-ában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/B. § (4) és
(7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõ szerv” szöveg, 62. § (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervei” szöveg, az „ellenõrzi” szövegrész helyébe az „ellenõrzik” szöveg,
63. § (1) bekezdés k) pontjában, 63. § (2) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.
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25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
48. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A közalkalmazotti jogviszony megszûnik:]
„d) a 22. (16) bekezdésében és a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha törvény így
rendelkezik,”
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következõ 25/D. §-sal egészül ki:
„25/D. § Külön törvény rendelkezik a közalkalmazott jogviszonyának átalakulásáról abban az esetben, amikor
jogszabály rendelkezése folytán a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi
erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) szervezeti vagy jogállás változása miatt
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá kerül.”

26. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
49. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalét” szövegrész helyébe
a „kormányhivatalét, valamint a fõvárosi, megyei kormányhivatalét” szöveg lép.

27. Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról
szóló 1992. évi LV. törvény módosítása
50. §

Hatályát veszti az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló
1992. évi LV. törvény 13. § (2) bekezdése.

28. A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
módosítása
51. §

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 25. §-a
a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az adatvédelmi biztos a (4) bekezdésben szabályozott eljárásában határozatot hoz, az e törvényben nem
szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényt – az elektronikus kapcsolattartásra és
a felügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével – alkalmazni kell.”

52. §

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 24/A. §
(1) bekezdésében az „intézkedéseire” szövegrész helyébe az „intézkedéseire – a 25. § (6) bekezdésében foglalt
kivétellel –” szöveg lép.

29. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
53. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében, 8. §
(1) és (2) bekezdésében, 14. § k) pontjában, 30. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 30. § (2) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal vezetõje közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervénél annak vezetõje” szöveg lép.

30. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
54. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.
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31. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
55. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 24. § (4) bekezdés e) pontjában
a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének”
szöveg lép.

32. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása
56. §

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. § (2) és (3) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/B. §
(4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/F. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 30/O. § (1) bekezdésében, 60/H. §
(1) bekezdésében, 60/I. § (1)–(4) bekezdésében, 60/J. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 60/M. § b) pontjában
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, 60/H. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „ , a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 60/J. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet” szöveg, 62. § (1) bekezdésében
a „közgazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

33. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
57. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 84. § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 84. § (3) bekezdésében és 93. §
(4) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnél” szöveg lép.

34. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
58. §

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (8) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a „határozatban”
szövegrész helyébe a „határozatban vagy végzésben” szöveg lép.

35. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosítása
59. §

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 88. § (1) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerint illetékes közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe az „a Kormány ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének az” szöveg, 88. § (2) bekezdésében, 88/A. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének az” szöveg, 88/C. § (1) és
(2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

36. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása
60. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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37. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
módosítása
61. §

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 94/C. § (1) bekezdés
b) pontjában, 94/C. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szöveg lép.

38. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosítása
62. §

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés
c) pontjában a „területileg illetékes közigazgatási hivatallal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervével” szöveg lép.

39. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
63. §

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint
7. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Külföldi állami légi jármûnek a magyar légtérbe való berepülése iránti kérelmet – a (3) és (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – a külpolitikáért felelõs miniszternek kell benyújtani. A külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése esetén
a kérelmet továbbítja a légiközlekedési hatóságnak.
(1a) A légiközlekedési hatóság a külpolitikáért felelõs miniszter, a katonai légügyi hatóság, továbbá a magyar légtér
igénybevételérõl szóló kormányrendeletben megjelölt polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
hozzájárulásával engedélyezi a külföldi állami légi jármûnek a magyar légtérbe való berepülését.
(1b) A légiközlekedési hatóság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.”

40. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
64. §

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (3) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 10/A. §
(4) bekezdésében a „felett a közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „felett a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, az „esetében a közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe az „esetében a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 10/D. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,
10/G. § (2) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 15. § (11) és (15) bekezdésében, 15/B. § (10) és (13) bekezdésében,
16. § (10)–(12) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 16. § (13) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 16. § (12) és (16) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg, 16. § (14) bekezdésében,
23/C. § (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 27. § (1) bekezdés n) pontjában a „közigazgatási hivataloknak” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg lép.

41. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása
65. §

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (5) bekezdésében, 10. §
(4) bekezdés a) pontjában, 14. § (2) bekezdés g) pontjában a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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42. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
66. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény hatálya]
„c) az igazságügyi szakértõi intézménnyel (a továbbiakban: egyéb igazságügyi szerv)”
[létesített szolgálati jogviszonyra (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) terjed ki.]

67. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 19. § (1) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:
[A szolgálati viszony megszûnik]
„h) külön törvény rendelkezése folytán.”

68. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A végkielégítés összegének a meghatározásánál szolgálati viszonyban töltött idõként az igazságügyi és az ügyészi
szerveknél megszakítás nélkül eltöltött idõ, az ismételten létesített szolgálati viszony megszûnésekor pedig csak
a korábbi végkielégítést követõen e szerveknél eltöltött idõ vehetõ figyelembe. A Központi Kárrendezési Irodától
(a továbbiakban: KKI) áthelyezett igazságügyi alkalmazott esetében szolgálati viszonyban töltött idõnek minõsül
a KKI-nál és jogelõdjénél köztisztviselõként eltöltött idõ is.”

69. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 103/A. § (1) bekezdés
c) pontjában a „közigazgatási hivataloknál” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervénél” szöveg, 103/A. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szöveg lép.

70. §

Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 2. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 4/A. §-a,
c) 6. § (1) bekezdésében az „a pártfogó felügyelõi asszisztens,” szövegrész,
d) 11. § (5) bekezdésében az „és pártfogó felügyelõnek” szövegrész,
e) 13. § (2) bekezdése,
f) 13. § (5) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 103. § (1) bekezdésében, 113. § (1) bekezdésében és 4.
mellékletében az „a pártfogó felügyelõ,” szövegrész,
g) 100. § (3) bekezdésében az „– a pártfogó felügyelõ esetében a gyámhivatalnál köztisztviselõként, illetve más
szervnél azonos jellegû munkakörben köztisztviselõként vagy közalkalmazottként –,” szövegrész,
h) 103/A. § (2) bekezdésében az „és a pártfogó felügyelõ” szövegrész,
i) 106. §-ában a „ , pártfogó felügyelõ” szövegrész,
j) 127. §-a,
k) 135. § (3) bekezdés b) pontjában a „ , valamint feladatkörükben a kárpótlásért felelõs miniszter és
az áldozatsegítésért felelõs miniszter” szövegrész.

43. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
71. §

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (12) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 27. §
(1) és (10) bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

44. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása
72. §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 22. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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45. A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló
1997. évi CXXXII. törvény módosítása
73. §

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi
CXXXII. törvény 17. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

46. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény
módosítása
74. §

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. § (3) bekezdés
d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 13. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 20. § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

47. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
75. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. § (1) bekezdés h) pontjában a „közigazgatási hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg lép.

48. A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosítása
76. §

A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 6. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 6. § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, 18. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

49. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása
77. §

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

50. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
78. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-ában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

51. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása
79. §

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 39. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

52. A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény
módosítása
80. §

A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény 4. § (2) bekezdés
c) pontjában a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szervnek” szöveg, 5. § b) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek a” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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53. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
81. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 11. § (1) bekezdés f) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg, 116. § (5) bekezdésében
a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez”
szöveg, 116. § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
82. §

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17. § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

55. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása
83. §

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 327. § (1) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve és a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

56. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény módosítása
84. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 28. § (2) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez” szöveg, 29. §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

57. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
módosítása
85. §

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 7. § (3) bekezdés
d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 7. § (6) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg 12. § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

58. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
86. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje – e törvény keretei
között – az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat.”
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (3) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági ügy intézésére
hatáskörrel rendelkezõ]
„e) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet,
köztestület vagy személy.”
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(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdése
a következõ g)–i) pontokkal egészül ki:
[E törvény rendelkezéseit]
„g) az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben,
h) a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint
i) a társadalombiztosítás ellátásaival kapcsolatos eljárásban”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]
(4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 16. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Jogszabály lehetõvé teheti, hogy a jogerõs határozat alapján jogosított ügyfél helyébe jogutódja lépjen. Ha
a jogerõs határozattal megállapított kötelezettség tekintetében a kötelezett helyébe jogutód lép, számára – indokolt
kérelmére új teljesítési határidõ megállapításával – lehetõséget kell biztosítani a kötelezettség önkéntes teljesítésére.”
(5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 16. § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jogutódlás, valamint az új teljesítési határidõ megállapítása kérdésében hozott végzést az ügyféllel közölni kell.
A jogutódlás tárgyában hozott és az új teljesítési határidõ megállapítását megtagadó végzés ellen önálló
fellebbezésnek van helye.”
(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Döntés közlése kivételével a hatóságok elektronikus levélben és telefonon is tarthatnak egymással kapcsolatot.”
(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (8) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor
az ügyintézési határidõ kivételével újra kezdõdik. A felfüggesztés idõtartama alatt megtett valamennyi eljárási
cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.”
(8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban
az ügyintézési határidõ az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követõ napon kezdõdik.
A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni.”
(9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 39/A. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Erre irányuló indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli a tanú, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és a hivatalbóli
eljárást kezdeményezõ személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az adatok
zárt kezelése iránti kérelmet elõterjesztõ valószínûsíti, hogy õt az eljárásban való közremûködése miatt súlyosan
hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a kérelmet elõterjesztõvel kell közölni.”
(10) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti,
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítõként, az ügyfél képviselõjeként, hatósági tanúként
vagy szakértõként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa.”
(11) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 43. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint 43. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kizárás tárgyában a hatóság vezetõje dönt, szükség esetén más ügyintézõt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy
meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintézõ járt el. A kizárás tárgyában
hozott végzést az ügyféllel közölni kell.
(2a) A hatóság vezetõje a kizárásról az eljárás megindításáról való értesítést megelõzõen végzés kibocsátása nélkül
dönt.”
(12) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 46. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.”
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(13) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 47. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az idézett személy kora, egészségügyi állapota, mozgásszervi fogyatékossága vagy más ok miatt a hatóság elõtt
nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén kell meghallgatni.”
(14) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 48. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elõvezetés elrendelése ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.”
(15) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 50/A. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A lefoglalást elrendelõ, valamint a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító végzés ellen önálló
fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya.”
(16) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 53. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a tanú a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének a következményekre való figyelmeztetés ellenére nem tesz
eleget, eljárási bírsággal sújtható.”
(17) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 61. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történõ megszegése esetén eljárási
bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje egyébként rosszhiszemûen jár el,
a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi.”
(18) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidõbe nem számít bele a határidõ kezdetére okot adó
cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény
kifüggesztésének és levételének a napja.”
(19) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 69. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a 68. § szerinti személy kérelmére – annak vizsgálata mellett, hogy az (1)–(3) bekezdés szerinti okok
a kérelem elbírálásakor fennállnak-e – az iratbetekintést biztosítja, vagy végzésben dönt az iratbetekintési kérelem
elutasításáról. A végzés ellen az iratbetekintést kérõ személy önálló fellebbezéssel élhet.”
(20) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ
69/B. §-sal egészül ki:
„69/B. § Ha a hatóság hivatalból nem tudja megállapítani, hogy az iratbetekintési kérelem benyújtásakor
az iratbetekintés 69. § (2) bekezdés szerinti korlátozásának az okai fennállnak-e, az üzleti és más méltányolható
magánérdek alapján védelemre jogosultat nyilatkozattételre hívja fel. Az iratbetekintés nem tagadható meg, ha
a jogosult határidõben nem nyilatkozik.”
(21) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdés
e) pont ee) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A határozatnak – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell az indokolásban]
„ee) az ügyintézési határidõ túllépése esetén az ügyintézési határidõ leteltének napját, valamint az arról szóló
tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidõt mely, az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevõjének felróható okból
nem tartotta be, vagy hogy a 33/A. § alkalmazásának van helye,”
(22) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végzésnek – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell az (1) bekezdés
a)–c) pontjában, d) pont da), df) és dg) alpontjában, e) pont ec), ef) és eg) alpontjában, f) és g) pontjában
meghatározott tartalmi elemeket. Az eljárást megszüntetõ végzésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés d) pont
dc)–de) alpontjában, valamint e) pont ee) alpontjában meghatározott tartalmi elemeket is.”
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(23) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) és
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerûsített döntés hozható, ha
a) a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél, vagy a döntés
az ellenérdekû ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy
b) az kizárólag valamely eljárási cselekmény idõpontját határozza meg.
(5) Az egyezséget jóváhagyó egyszerûsített döntésbõl mellõzhetõ az indokolás.”
(24) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végzést azzal kell közölni, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, valamint azzal, akinek az jogát vagy jogos
érdekét érinti, továbbá jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy
alkalommal külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésrõl.”
(25) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ
78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § Az ügyfelet kérelmére a hatóság – a döntés közlésérõl való gondoskodással egyidejûleg – elektronikus
levélben tájékoztatja
a) – a 39/A. § alapján hozott végzés kivételével – a vele nem közlendõ végzések, valamint
b) a vele postai vagy hirdetményi úton közlendõ döntések
szövegérõl.”
(26) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/A. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavítandó döntést közölték.”
(27) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/B. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendõ döntést közölték.”
(28) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá
vonatkozó adatok megváltozását az integrált ügyfélszolgálati irodánál bejelenteni. Az integrált ügyfélszolgálati iroda
a változásbejelentést továbbítja a hatósági nyilvántartást vezetõ hatósághoz, amely a (3) bekezdés alapján jár el.”
(29) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ 93. §-sal
egészül ki:
„93. § Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy az ellenõrzés megindításáról értesített
ügyfél nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt elõírásokat, errõl az ügyfelet értesíti.”
(30) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (5) és
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak.
(6) Ha az ügyfél rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõségének, telefonszámának vagy elektronikus
levélcímének megadásával elõzetesen kérte, az elsõ fokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az iratok
felterjesztését követõen értesíti a nem fellebbezõ ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem
vált jogerõssé.”
(31) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 105. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti döntést közölni kell a fellebbezõvel és azzal, akivel az elsõ fokú döntést közölték.”
(32) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 114. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy
visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték.”
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(33) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 115. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség esetén
a felügyeleti szerv a jogszabálysértõ döntést végzésben megsemmisíti, és új eljárásra utasítja az ügyben eljárt
hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a jogszabálysértõ döntést közölték.”
(34) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 117. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak az egyedi ügyben történõ
alkalmazhatósága visszamenõleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, és az ügyben bírósági
felülvizsgálatra nem került sor, a jogerõs határozatot hozó hatóság felügyeleti szerve a határozatot határozatában
megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség esetén a felügyeleti szerv végzésben semmisíti meg a döntést és utasítja
új eljárásra az ügyben eljárt hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a megváltoztatott vagy megsemmisített
döntést közölték.”
(35) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 156. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyfél nem kötelezhetõ olyan eljárási költség elõlegezésére és viselésére, amelyet a díj tartalmaz.”
(36) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A költségmentesség a kérelem elõterjesztésétõl kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed
ki. Az ügyfél által elsõ alkalommal elõterjesztett költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességrõl
szóló döntés jogerõre emelkedéséig terjedõ idõszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek elõlegezése
az ügyfelet terhelné, a hatóság elõlegezi.”
(37) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„i) irat, okirat, közokirat, magánokirat: a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti irat, okirat, közokirat és
magánokirat;”
(38) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (3) bekezdése
a következõ a) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„a) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter, hogy az irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ
adatok körét – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”
(39) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat rendeletben jelölje ki,
valamint meghatározza feladat- és hatáskörüket.”
87. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §
(4) bekezdésében az „ügyfelekkel” szövegrész helyébe az „érintettekkel” szöveg, 12. § (4) bekezdésében a „nem
közigazgatási feladat ellátására létrehozott” szövegrész helyébe az „egyéb” szöveg, 15. § (6) bekezdésében az „ügyféli
jogok” szövegrész helyébe az „eljárás megindításáról szabályszerûen értesített ügyfél ügyféli jogainak” szöveg, a „részt
vesz” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be” szöveg, 15. § (7) bekezdésében a „vizsgálhatja”
szövegrész helyébe a „vizsgálja” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a „döntése” szövegrész helyébe a „végzése” szöveg,
20. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 20. § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 20. § (8) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 21. § (1) bekezdés
c) pontjában az „engedélyhez vagy bejelentéshez kötött” szövegrész helyébe az „ügy tárgyát képezõ” szöveg, 21. §
(6) bekezdésében a „megszüntetõ” szövegrész helyébe a „megszüntetõ végzés” szöveg, 23. § (3) bekezdés
a) pontjában a „vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormánynak a vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 23. § (5) bekezdésében a „megszüntetõ végzés” szövegrész helyébe a „megszüntetõ

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

25381

végzés és a döntést visszavonó döntés” szöveg, 26. § (5) bekezdésében a „rendelkezésre” szövegrész helyébe
a „rendelkezésre, és a hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás nem kizárt” szöveg, 28/A. § (3) bekezdésében
a „választ” szövegrész helyébe a „választ, továbbá akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási
forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerûen kívánja azt igénybe venni” szöveg, 28/B. § (4) bekezdésében
az „ügyfél köteles” szövegrész helyébe az „ügyfél akkor köteles” szöveg, 29. § (11) bekezdésében a „végzésben értesíti”
szövegrész helyébe az „értesítést küld” szöveg, az „azt” szövegrész helyébe az „annak” szöveg, az „ügyfelet” szövegrész
helyébe az „ügyfélnek” szöveg, 33. § (1) bekezdésében a „teljesítésének” szövegrész helyébe a „teljesítésének vagy
végzés meghozatalának” szöveg, a „teljesítse” szövegrész helyébe a „teljesítse vagy a végzést meghozza” szöveg, 33. §
(2) bekezdésében az „a határozatot vagy az eljárást megszüntetõ végzést soron kívül kell meghozni” szövegrész
helyébe az „az ügyet soron kívül kell elintézni” szöveg, 33. § (5) bekezdésében a „megérkezése napján” szövegrész
helyébe a „megérkezését követõ napon” szöveg, 33/A. § (1) bekezdésében az „elsõ fokú eljárás megindítására irányuló
kérelmet benyújtó ügyfél által” szövegrész helyébe az „ügyfél által az eljárás lefolytatásáért” szöveg, 33/A. §
(2) bekezdésében a „költségvetésnek fizeti meg” szövegrész helyébe a „költségvetésnek – az államháztartásért felelõs
miniszter által közzétett számlaszámra – fizeti meg” szöveg, 33/A. § (4) bekezdésében a „kötelezi” szövegrész helyébe
a „kötelezi, és errõl a kérelmezõ ügyfelet értesíti” szöveg, 38. § (1) bekezdésében a „vagy ha jogszabály” szövegrész
helyébe az „a Kormány által rendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálati irodánál, vagy ha
jogszabály” szöveg, 38. § (2) bekezdésében a „Törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Jogszabály”
szöveg, 38/A. § (2) bekezdésében a „megérkezése napján” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ napon”
szöveg, 38/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „megvizsgálja” szövegrész helyébe az „a 37. § (2) bekezdésének
megfelelõen megvizsgálja” szöveg, 38/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „c) és g)” szövegrész helyébe a „c), d), f) és g)”
szöveg, 38/B. § (1) bekezdésében az „az eljáró” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ”
szöveg, 38/C. §-ában a „vagy az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél hozzájárulása alapján
törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „alapján törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
módon erre feljogosított” szöveg, 41. § (8) bekezdésében a „hatósági közvetítõk közigazgatási hivatal által” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a hatósági közvetítõkrõl” szöveg, 42. §
(2) bekezdésében az „elintézésben” szövegrész helyébe az „elintézésében” szöveg, 50. § (5) bekezdésében
a „beszerzését” szövegrész helyébe a „kikérését” szöveg, 59. § (5) bekezdésében a „felvilágosítással” szövegrész
helyébe a „felvilágosítással vagy más módon” szöveg, 64. § (1) bekezdésében az „elrendeli,” szövegrész helyébe
az „elrendeli vagy – ha a hatóság tárgyalást tart – a tárgyaláson” szöveg, 70. § (2) bekezdésében az „ügyfél már”
szövegrész helyébe az „ügyfél számára már” szöveg, a „megismert” szövegrész helyébe az „a hatóság biztosította,
hogy megismerjen” szöveg, az „állt” szövegrész helyébe az „álljon” szöveg, 72. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában
az „ügyfél” szövegrész helyébe az „ügyfél vagy központi költségvetés” szöveg, 73. § (2) bekezdésében
a „dokumentumban” szövegrészek helyébe az „okiratban” szöveg, 73. § (3) bekezdésében a „dokumentumba”
szövegrészek helyébe az „okiratba” szöveg, 77. § (2) bekezdésében a „megszegi,” szövegrész helyébe a „megszegi,
törvény eltérõ rendelkezése hiányában” szöveg, 85. § (1) bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „esetben
és adattartalommal” szöveg, 94. § (1) bekezdés c) pontjában a „megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkezõ
hatóságot” szövegrész helyébe az „a jegyzõkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének
megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ hatóság eljárását” szöveg, 94. § (2) bekezdés b) pontjában
a „vagyonbiztonságot” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonságot, a vagyonbiztonságot” szöveg, 100. §
(2) bekezdésében a „c)–e)” szövegrész helyébe a „c) és e)” szöveg, 103. § (3) bekezdésében a „módosíthatja” szövegrész
helyébe a „módosítja” szöveg, 104. § (2) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe
az „eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását” szöveg, a „másodfokú szakhatóságot” szövegrész helyébe az „a
másodfokú eljárásban szakhatóságot” szöveg, 105. § (7) bekezdésében az „a döntés meghozatalát” szövegrész
helyébe az „az (1)–(3) bekezdés szerinti döntés meghozatalát” szöveg, 106. § (4) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 107. §
(2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 109. § (1) bekezdésében a „hatóság elleni” szövegrész helyébe a „hatóság,
képviselõ-testület által hozott határozat esetében a helyi önkormányzat elleni” szöveg, 109. § (2) bekezdésében a „ha
a végzést miniszter, autonóm államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetõje vagy – törvény vagy
kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – ha” szövegrész helyébe a „– törvény vagy kormányrendelet eltérõ
rendelkezése hiányában – ha a végzést” szöveg, 112. § (3) bekezdésében a „jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét”
szövegrész helyébe a „jogát vagy jogos érdekét” szöveg, 112. § (6) bekezdésében a „döntés ellen” szövegrész helyébe
a „döntést közölni kell azzal, akivel a jogerõs döntést közölték, ellene” szöveg, 115. § (5) bekezdésében
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a „megsemmisített, megváltoztatott döntést hozó hatóságnak határozatban kell intézkedni” szövegrész helyébe
a „felügyeleti eljárásban intézkedni kell” szöveg, 115. § (6) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés”
szöveg, 126. § (4) bekezdésében a „kényszercselekményekre” szövegrész helyébe a „kényszercselekményekre,
valamint az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevõ személyek adatainak beszerzésére, ellenõrzésére és
kezelésére” szöveg, 129. § (3) bekezdésében a „válik jogerõssé” szövegrész helyébe a „végrehajthatóvá válik” szöveg,
156. § (2) bekezdésében a „felmerült költség” szövegrész helyébe a „kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés
bizonyításával összefüggésben felmerült költség” szöveg, 159. § (2) bekezdésében a „viselése” szövegrész helyébe
az „elõlegezése és viselése” szöveg, 159. § (5) bekezdésében az „illetékre vagy díjra jogosult, eljárásban részt vevõ
hatóságokkal” szövegrész helyébe az „eljárásban részt vevõ azon hatóságokkal, amelyek eljárása illeték- vagy
díjfizetési kötelezettség alá esik” szöveg, 164. § (3) bekezdésében az „ügyforgalmi statisztikát készít” szövegrész
helyébe a „negyedévente ügyforgalmi statisztikát készít” szöveg, az „ügycsoportonként” szövegrész helyébe
az „ügyfajtánként” szöveg, 164. § (5) bekezdésében a „szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe
a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter”
szöveg, 165. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság és az integrált ügyfélszolgálati iroda”
szöveg, a „teheti” szövegrész helyébe a „teszi” szöveg, 169. § (1) bekezdésében a „feljogosított hatóság” szövegrész
helyébe a „feljogosított hatóság, valamint az integrált ügyfélszolgálati iroda” szöveg, 171. § (1) bekezdésében az „a
törvény hatálybalépése” szövegrész helyébe a „– ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a hatálybalépésük” szöveg,
174. § (2) bekezdésében az „és a társadalmi esélyegyenlõségért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe
az „ , a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításért felelõs miniszterrel, valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és
társadalmi felzárkózásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 16. §
(2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 20. § (2) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 20. § (4) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 20. § (5) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc
napon” szöveg, 22. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 23. §
(4) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 26. § (4) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 26. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, a „tíz
munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt
napon” szöveg, 28/B. § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 28/C. §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29. § (3) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29. § (4) bekezdés b) pontjában az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29. § (9) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, 30. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 33. § (1) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 33. § (4) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon”
szöveg, 33. § (7) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 33. §
(8) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, a „tíz munkanappal” szövegrész
helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 33/A. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 36. § (2) bekezdésében az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg, 37. § (3) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 37. § (4) bekezdésében az „öt munkanapnál”
szövegrész helyébe a „nyolc napnál” szöveg, 38/A. § (1) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe
a „tíz napon” szöveg, 43. § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 44. § (5) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 45. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
45. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, a „tíz munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 45. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 45/A. § (3) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 45/A. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 46. § (3) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal”
szöveg, 48. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 49. §
(1) bekezdésében a „három munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 49. § (3) bekezdésében a „három
munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 50/C. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
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helyébe a „nyolc napon” szöveg, 50/D. § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg, 56. § (3) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 57/B. §
(5) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 63. § (2) bekezdésében az „öt
munkanappal” szövegrész helyébe a „három nappal” szöveg, 66. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 69/A. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 70. § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 72. §
(6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 78. § (6) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 78. § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 78. § (8) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg, 78. § (9) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 79. § (3) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 79. § (4) bekezdésében a „tíz munkanapon”
szövegrészek helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 83. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz
napon” szöveg, 92. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 92. §
(5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 94. § (1) bekezdés a) pontjában
a „tizenöt munkanapos” szövegrész helyébe a „húsz napos” szöveg, 94. § (5) bekezdésében a „huszonkét
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 99. § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 102. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 102. § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 112. §
(1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 117. § (3) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 129. § (1) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 129. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 146. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”
szöveg, 147. § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 152. §
(2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 152. § (3) bekezdésében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 156. § (4) bekezdésében a „nyolc munkanapon”
szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 158. § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt
napon” szöveg lép.
88. §

Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 6. §
(3) bekezdése, 10. § (1) bekezdésében az „– ideértve a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet megbízásából eljáró természetes személyt is –” szövegrész, 13. § (1) bekezdés b) pontja, 13. §
(4) bekezdésében az „általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusának, valamint az Európai Unió
egyéb” szövegrész, 14. § (1) bekezdése, 14. § (2) bekezdés a)–h) pontja, 28/B. § (2) bekezdése, 28/C. § (2) bekezdése,
33. § (3) bekezdés i) pontja, 33/A. § (2) bekezdésében az „elsõ fokú” szövegrész, 33/A. § (3) bekezdésében az „elsõ fokú
eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó” szövegrész, 33/B. § (2) bekezdése, 38/B. § (2) bekezdése, 42. §
(2) bekezdésében a „ , továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítõként, az ügyfél
képviselõjeként, hatósági tanúként vagy szakértõként járt el” szövegrész, 45/A. § (4) bekezdésében az „ , és
megszünteti a szakhatósági eljárást” szövegrész, 65. § (4) bekezdésében a „ , de az ügyintézési határidõ ilyen esetben is
azon a napon kezdõdik, amely napon a beadvány vagy a megkeresés megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ hatósághoz” szövegrész, 69. § (1) bekezdés a) pontjában az „az eljárás jogerõs befejezéséig” szövegrész,
75. § (2) bekezdése, 82. § (4) bekezdése, 98. § (3) bekezdés f) pontja, 100. § (1) bekezdés d) pontja, 117. §
(5) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrészek, 165. § (3) bekezdése.

89. §

(1) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
28/D. §-át megelõzõ alcím, valamint 28/D. §-a.
(2) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény 130. § (2) bekezdése, 133. §-a és 134. §-a.

59. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
90. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/B. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervhez” szöveg lép.
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60. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosítása
91. §

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, melléklet II. pont
2. alpontjában a „közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve” szöveg lép.

61. A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi
CXXXV. törvény módosítása
92. §

A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §
(2) bekezdésében az „a rendészetért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „az áldozatsegítésért felelõs miniszter”
szöveg lép.

62. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
93. §

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 45. § (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

63. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
94. §

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kisajátítási hatóságot rendeletben jelölje ki.”

95. §

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 22. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe
a „kisajátítási hatóság” szöveg, 24. § (3) és (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóság” szöveg, 24. § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságot”
szöveg, 24/A. §-ában, 25. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) és (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 29. § (1) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalnak” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságnak” szöveg, 29. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrészek helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 29. § (3) és (4) bekezdésében, 31. §-ában, 32. § (3) bekezdésében,
34. § (3) és (7) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóság” szöveg, 38. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivataltól” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságtól”
szöveg, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (2), (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „kisajátítási hatóság” szöveg, 39. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóságnak” szöveg lép.

64. Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény módosítása
96. §

(1) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésének a)–j) pontja szerinti szervezeteket kell érteni
(magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)–j) pontja szerinti szerv
akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel rendelkezik.”
(2) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 4. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„4. § (1) A Rendelet 4. cikkének (3) és (6) bekezdésében meghatározott jóváhagyásról a Kormány által rendeletben
kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság) dönt.
(2) A jóváhagyás akkor tagadható meg, ha
a) az európai területi társulás tevékenysége vagy a kérelmezõ európai területi társulásban történõ részvétele
jogszabályba ütközik,
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b) az állam kivételével a Kbt. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmezõ nem rendelkezik hozzájárulással arra
vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,
c) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy a helyi
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmezõ nem rendelkezik a képviselõ-testület vagy közgyûlés
hozzájárulásával arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban
tagként részt vehet, vagy
d) a helyi vagy kisebbségi önkormányzat kérelmezõ nem rendelkezik az európai területi társulásban való részvételrõl
szóló képviselõ-testületi, közgyûlési döntéssel.
(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti jóváhagyással rendelkezõ szervezetek adatairól nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásban az alábbi adatok szerepelnek:
a) a jóváhagyással rendelkezõ kérelmezõ neve, székhelye,
b) az európai területi társulás neve, székhelye,
c) az európai területi társulás célkitûzése és feladatai,
d) a jóváhagyás megadásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésének idõpontja.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály- és az egyezményjavaslat
közérdekbõl nyilvánosak, azokat a Hatóság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhetõ módon
közzéteszi.”
Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 6. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály és az egyezmény nyilvánosak, azokat
a Fõvárosi Bíróság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhetõ módon közzéteszi.”
Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az európai területi társulás az alapszabályban meghatározottak szerint a térség versenyképességét elõmozdító
vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.”
Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 14. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végelszámolás lefolytatására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezetének a végelszámolásra vonatkozó általános rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni. Az európai területi társulás végelszámolása esetén a Ctv. szerinti változásbejegyzési (törlési)
eljárás alatt az 5. § (12) bekezdése szerinti bejelentést kell érteni. A cégbíróság feladatait a Fõvárosi Bíróság látja el nem
elektronikus eljárás keretében, és az eljárással összefüggõ valamennyi közzétételi kötelezettség a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben teljesítendõ.”
Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha
a) az (1) bekezdés szerinti hatósági tiltás ellenére az európai területi társulás nem hagy fel a jogellenes
tevékenységével, vagy
b) a 4. § szerinti jóváhagyás feltételei egyébként már nem állnak fenn,
a Fõvárosi Bíróság – az (1) bekezdés szerinti hatóság, a Hatóság, az ügyész vagy a 4. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti
döntést hozó szerv kérelmére – nemperes eljárásban elrendeli a magyar jog szerinti tag kilépését az európai területi
társulásból.”
Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény a 19. §-át követõen a következõ
alcímmel és 19/A. §-sal egészül ki:

„Felhatalmazás
19/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ szervet
vagy szerveket rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter, hogy a 4. § szerinti jóváhagyási eljárás részletes
eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.”
(8) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 21. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„21. § A jóváhagyási eljárásban a kérelem benyújtásakor hatályos hatásköri és eljárási szabályokat kell alkalmazni.”
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Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdésében
a „továbbiakban: csoportosulás” szövegrész helyébe a „továbbiakban: európai területi társulás” szöveg, 1. §
(2) bekezdésében a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg, 2. §
(1) bekezdésében a „Csoportosulás” szövegrész helyébe az „Európai területi társulás” szöveg, 2. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg, 2. § (3) bekezdésében
az „A csoportosulásban” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulásban” szöveg, II. Fejezete címében
az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 3. §-ában az „A
csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, az „a csoportosulás” szövegrész helyébe
az „az európai területi társulás” szöveg, 5. § (1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai
területi társulás” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi
társulás” szöveg, 5. § (11) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás”
szöveg, 6. § (1) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6. §
(2) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6. § (2) bekezdés a),
c)–e) és g)–j) pontjában az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6. §
(2) bekezdés b) pontjában az „a csoportosulásban” szövegrész helyébe az „az európai területi társulásban” szöveg,
III. Fejezete címében az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 7. §
(1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 8. §
(1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 8. §
(2) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 9. §-ában
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 10. § (1) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, az „a csoportosulás” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a csoportosulás” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrészek helyébe
az „az európai területi társulás” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai
területi társulás” szöveg, 12. §-ában a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg,
13. §-ában az „a csoportosulás” szövegrészek helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, V. Fejezete címében
az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 14. § (1) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 14. § (2) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában
az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 14. § (3) bekezdés b) pontjában az „a
csoportosulásnak” szövegrész helyébe az „az európai területi társulásnak” szöveg, 14. § (5) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 15. § (1) bekezdésében az „a
csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „csoportosulás”
szövegrész helyébe az „európai területi társulás” szöveg, 15. § (4) bekezdésében az „a csoportosulást” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulást” szöveg, 16. §-ában az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai
területi társulás” szöveg, 17. §-ában az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg,
19. § (1) bekezdésében a „II.” szövegrész helyébe az „5. §-ában, 6. §-ában” szöveg lép.

65. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
98. §

Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 85. §-a.

66. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
99. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A 6/A. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó munkáltatóra és közalkalmazottra, ha a munkáltató egésze vagy egy része jogszabály rendelkezése folytán
e törvény hatálya alá kerül.”
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkezõ olyan változás esetén, ha
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

25387

hatáskörének meghatározott csoportja) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett
szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a (3), (4) és
a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás idõpontjában kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.
(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevõ munkáltató az átalakulást követõ harminc napon belül
tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át a közalkalmazott jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató
e törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormánytisztviselõi jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal,
ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik.
A jogviszony megszûnésérõl a közalkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése
esetén a közalkalmazott számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
37. § (2) és (4)–(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejû jogviszony esetén a Kjt.
27. § (2) bekezdésében meghatározott átlagkeresetet – kell megfizetni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az átadással érintett közalkalmazottal szemben
e törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethetõ, és
ennek érdekében a közalkalmazott a jogviszony átalakulását megelõzõen intézkedik, és ezt igazolja.
(5) A jogviszony kormánytisztviselõi jogviszonnyá történõ átalakulását követõ negyvenöt napon belül
a közalkalmazottat a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg
kell állapítani.
(6) Határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan
idõtartamú kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a jogviszony
teljes munkaidõs kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.
(7) Az átalakult jogviszony esetén a közalkalmazottnak az átalakulással érintett Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál
közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el.
(8) A közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ jogviszonyának átalakulását követõen – a kormánytisztviselõi
jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetõi munkakör szintjét és megnevezését
megállapítani.
(9) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a közalkalmazotti jogviszony munkajogviszonnyá alakul át, ha a közalkalmazott
a munkakörére tekintettel e törvény szabályai szerint az e törvény hatálya alá tarozó munkáltatóval nem
kormánytisztviselõi jogviszonyban, hanem munkajogviszonyban állhat. Ebben az esetben a közalkalmazott átalakulás
utáni munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átalakulást
megelõzõen irányadó illetményének és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha
valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már
nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetõek. Az illetményrõl való
tájékoztatást a jogviszony átalakulását követõ 60 napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során
megfelelõen alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést, továbbá a (6)–(8) bekezdést.
(10) Ha a jogviszony átalakulása idõpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a munkavállalói
kereset elbírálásánál
a) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
munkajogviszonnyá,
b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
kormánytisztviselõi jogviszonnyá
alakul át.”
(3) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tartós külszolgálat idõtartamára – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – vezetõi kinevezés határozott idõre is
adható.”
100. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„19. § (1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet
irányító szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével –, az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalnál és a Vám- és Pénzügyõrségnél – a területi szervei kivételével –, a Magyar Államkincstárnál –
a területi szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél,
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és
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Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, az Igazságügyi Hivatalnál – a területi szervei
kivételével –, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított,
a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél,
valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke
a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû
kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett központi államigazgatási szervnél, az Igazságügyi Hivatal területi szerveinél,
a rendõrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervezeteinél, valamint a közigazgatási hivatalnál
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének
35%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”
101. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény az 58. §-t követõen az alábbi VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
PÁRTFOGÓ FELÜGYELÕK
„58/A. § (1) A pártfogó felügyelõ pártfogó felügyelõi véleményt, környezettanulmányt készít, büntetõügyben
közvetítõi eljárást folytat le, szervezi és ellenõrzi a közérdekû munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelõi terv
szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi
az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait.
(2) A pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12/A. §-ában foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.
(3) Pártfogó felügyelõnek nem lehet kinevezni, aki
a) büntetett elõéletû,
b) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,
ba) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés
esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
bb) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tíz évig,
bc) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
bd) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,
be) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés
beálltától számított három évig,
bf) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés
beálltától számított nyolc évig,
bg) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
bh) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka esetén a mentesítés beálltától számított három
évig,
c) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,
d) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig, vagy
e) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult
eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,
f) aki a kormánytisztviselõi jogviszony alapján végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll.
(4) A pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy a (3) bekezdésben foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben.
(5) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a pártfogó felügyelõt, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidõn belül menthetõ ok miatt nem lehetséges, annak megszûnését
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követõen haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a (3) bekezdésben foglalt kizáró feltételek nem
állnak fenn vele szemben.
(6) Ha a pártfogó felügyelõ igazolja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn vele
szemben, a közigazgatási szerv a bûnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a pártfogó felügyelõ részére megtéríti.
(7) A közigazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és a (3) bekezdés alapján vizsgálandó ok fennállásának megállapítása
céljából kezeli
a) a pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a pártfogó felügyelõ
azon személyes adatait, amelyeket a bûnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(8) A (3)–(6) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a közigazgatási szerv a kormánytisztviselõi
jogviszony létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig vagy – kormánytisztviselõi jogviszony létesítése és fennállása
esetén – a kormánytisztviselõi jogviszony megszûnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
(9) A pártfogó felügyelõk képesítési követelményeit külön jogszabály határozza meg.
(10) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ vagy kormányzati ügykezelõ a kinevezéstõl számított két
éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekrõl is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. A külön jogszabály meghatározott
iskolai végzettségû tisztviselõ részére a vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.
(11) A munkáltató a munkakörre elõírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
– legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.”
102. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy
a) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervek dolgozóinak
igazolványára vonatkozó szabályokat,
b) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ vagy kormányzati ügykezelõ ügyviteli vizsgájának szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

103. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. § b) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „megyei, fõvárosi kormányhivatal” szöveg, 19. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „megyei, fõvárosi kormányhivatalnál” szöveg, 19. § (4) bekezdésében az „államigazgatási szerv” szövegrész
helyébe az „államigazgatási szerv, továbbá a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerv” szöveg, 21. §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjének és helyettesének” szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi
kormányhivatal fõigazgatójának és igazgatójának az” szöveg, 21. § (2) bekezdésében az „– ide nem értve
a közigazgatási hivatalt –” szövegrész helyébe a „ , valamint a megyei, fõvárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve”
szöveg, 28. § (1) és (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 23. § (3) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép.

104. §

(1) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében a „vagy
közigazgatási hivatal vezetésére” szövegrész, 19. § (2) bekezdésében „az Igazságügyi Hivatal területi szerveinél,”
szövegrész, 20. § (1) bekezdésében az „– ide nem értve a közigazgatási hivatal vezetõjét –” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. § b) pontjában a „ ,valamint”
szövegrész.

105. §

A 11–66. alcím és ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelete
a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a vállalkozó szellem bátorítása, a
nemzetközi kapcsolatok bõvülésének elõsegítése, a külföldiek magyarországi befektetéseinek elõmozdítása,
a fenntartható gazdasági fejlõdés feltételeinek megteremtése, illetve a gazdasági értékteremtés és a tudásalapú
társadalom formálása, továbbá a külgazdasági intézményrendszer korszerûsítése és hatékony irányítása érdekében
Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.
(2) A Hivatal a külgazdaságért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.
(3) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal székhelye Budapest.
(4) A Hivatal központi szervbõl, illetve belföldi területi szervekbõl áll. A területi szervet igazgató vezeti.

2. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti, akit munkájában elnökhelyettes segít.
(2) A Hivatal elnökét határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettest határozatlan
idõtartamra, a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.
(3) A munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke felett a miniszter, az elnökhelyettes felett pedig – a kinevezés és felmentés
kivételével – a Hivatal elnöke gyakorolja.

3. §

A Hivatal dolgozóinak jogállására a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

4. §

(1) A miniszter irányítási jogkörében
a) kiadja a Hivatal alapító okiratát és jóváhagyja az elnök által megállapított szervezeti és mûködési szabályzatot;
b) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére
vonatkozó javaslatát;
c) irányítja és ellenõrzi a Hivatal tevékenységét;
d) haladéktalanul intézkedik a jogsértõ állapot megszüntetésérõl, amennyiben a Hivatal jogszabállyal vagy egyéb
normatív szabállyal ellentétes tevékenységet folytat.
(2) A miniszteri szintû képviseletet igénylõ és a Hivatal feladatkörét érintõ ügyekben az Európai Unió intézményeivel és
más államok szerveivel a miniszter folytat tárgyalásokat.

5. §

(1) A Hivatal
a) javaslatot tesz a kereskedelemfejlesztés és befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak
kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer
kialakításának lehetséges irányaira;
b) részt vesz a külgazdaság politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;
c) segíti a kereskedelem-fejlesztésért és befektetés-ösztönzésért felelõs minisztert e tevékenysége ellátásában;
d) közremûködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;
e) közremûködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;
f) elõkészíti a külföldi befektetõk magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;
g) részt vesz a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók
kidolgozásában, azok megvalósításában;
h) elõkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;
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i)

a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttmûködik a kereskedelem-fejlesztésben és
befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;
j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közremûködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési
szakmai kommunikáció szervezésében;
k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
l) kapcsolatot tart a külföldi befektetõkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;
m) elõkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési
tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;
n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
o) feladatkörét érintõen együttmûködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb
szervezetekkel, illetve testületekkel;
p) végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
(2) A Hivatal a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége körében
a) közremûködik az exportlehetõségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók
megszervezésében a magyar vállalkozások számára;
b) információkat gyûjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és tõkekihelyezési tevékenységükkel
elérhetõ uniós és hazai támogatási, pályázati lehetõségekrõl;
c) tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási
rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben;
d) mûködteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat;
e) gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról;
f) gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok (szeminárium, tréning, workshop) technikai
szervezésérõl és lebonyolításáról;
g) tájékoztatást ad a tõkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és
privatizációs lehetõségekrõl, különös tekintettel a szomszédos országokra;
h) szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon,
kiállításokon;
i) konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének
támogatására;
j) közremûködik a kis- és közepes méretû vállalkozások beszállítói lehetõségeinek feltárásában, mind
a magyarországi külföldi befektetõk, mind a környezõ országokban megtelepedett befektetõk vonatkozásában.
(3) A Hivatal a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében
a) információkat nyújt a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetrõl;
b) egyablakos rendszert mûködtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetõségeket illetõen és
felgyorsítja a külföldi befektetõi döntések meghozatalát;
c) koordinálja a barna- és zöldmezõs, valamint a vegyesvállalati befektetések elõkészítését;
d) cégadatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések
megvalósításában;
e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;
f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;
g) mûködteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;
h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetõk fogadására;
i) utógondozza a már betelepült befektetõk mûködési körülményeit és közremûködik a magyar hozzáadott
érték-hányad növelésében.
6. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ahol e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott jogszabály
az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot említi, ott a továbbiakban a Nemzeti
Külgazdasági Hivatalt kell érteni.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Határozatok Tára

A Kormány 1248/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekrõl
1. A Kormány a gazdaságosabb és hatékonyabb közigazgatás megteremtése, illetve a minisztériumi rendszerben nem
ellátható közfeladatok gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében, egyetért az ITD
Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megszüntetésével, egyidejûleg 2011. január 1.
napjával létrehozza a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Külgazdasági Hivatal a külgazdaságért felelõs miniszter irányítása alatt álló
központi hivatal, amely önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A költségvetési szerv alapító
szerve a Magyar Köztársaság Kormánya, az alapítás dátuma: 2011. január 1. A költségvetési szerv irányító szerve
a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetõjét és helyettesét a nemzetgazdasági
miniszter nevezi ki és menti fel.
3. A Kormány felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a költségvetési tervezés során gondoskodjon a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
mûködéséhez szükséges források önálló költségvetési címként történõ megtervezésérõl összesen 5 617 millió forintos
elõirányzattal, amelybõl a személyi jellegû ráfordítás a munkaadót terhelõ járulékokkal együtt 1 318 millió forint;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a költségvetési tervezéssel egyidejûleg
b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Külgazdasági Hivatal alapító okiratát adja ki;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabály kihirdetését követõ 30 napon belül
c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködve gondoskodjon az ITD
Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megszüntetésérõl és vagyonelemeinek,
illetve – a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B. §-ában foglaltakra is figyelemmel –
a munkavállalóknak megállapodással a Nemzeti Külgazdasági Hivatal részére történõ átadásáról;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. január 1.
d) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy megállapodással rendezzék a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóság által a Nemzeti Külgazdasági Hivatal részére biztosított szolgáltatások tartalmát és
feltételeit;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:2010. december 31.
e) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy egymással együttmûködve és a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. bevonásával készítsék elõ a szervezeti átalakítást azzal, hogy e határozat közzétételét
követõen az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot érintõ szervezeti
döntéshez, illetve a 2011. évre történõ kötelezettségvállaláshoz a nemzetgazdasági miniszter egyetértése
szükséges;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. bevonásával
Határidõ:
folyamatos 2010. december 31-ig
f) a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a külgazdasági attasékra és a turisztikai attasékra
vonatkozó tárcamegállapodásokat vizsgálják felül és egységesítsék azok tartalmát és feltételeit.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2010. december 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

25393

2010. évi 177. szám

4. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
2. számú melléklete a következõ 4.10. ponttal egészül ki:
[Megnevezés

Létszám (fõ)

Nemzetgazdasági Minisztérium]

„4.10.

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

155”

5. A H. 2. számú melléklet 4. pontjában a „25884” szövegrész helyébe a „26039” szöveg, 11. pontjában a „60914”
szövegrész helyébe a „61069” szöveg lép.
6. Ez a határozat – a 7. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.
7. E határozat 4. és 5. pontja 2011. január 1-jén lép hatályba.
8. Ez a határozat 2011. január 31. napján hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl, valamint védelmük javítása
szükségességének értékelésérõl szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról
1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 38. § b) pontjával összhangban az európai kritikus infrastruktúra védelem nemzeti
koordinációjáért a belügyminiszter felelõs.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. Az európai kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyekben a nemzeti kapcsolattartó és koordinációs
feladatokat – mint ECIP kapcsolattartó pont (ECIP Contact Point) – a belügyminiszter látja el. A belügyminiszter mint
ECIP kapcsolattartó pont koordinálja az európai kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos kérdéseket az Európai
Unió tagállamainak ECIP kapcsolattartó pontjaival és az Európai Bizottsággal.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl,
valamint védelmük javítása szükségességének értékelésérõl szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv
(a továbbiakban: Irányelv) hatálya alá tartozó ágazatok tekintetében érintett miniszterek bevonásával két- vagy
többoldalú megbeszéléseket folytasson az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl az Európai
Unió tagállamai által kijelölt kapcsolattartókkal, az Európai Bizottsággal és az Irányelv végrehajtásához szükséges
kijelölések tekintetében a megállapodásokat megkösse.
Felelõs:
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidõ:
folyamatosan

25394

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 177. szám

4. a) A Kormány felhívja a belügyminisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert,
a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a honvédelmi minisztert, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Magyar
Energia Hivatal, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, az Országos Rendõr-fõkapitányság és
a Terrorelhárítási Központ bevonásával hozzanak létre és mûködtessenek szakmai munkacsoportot (a továbbiakban:
munkacsoport).
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ:
a munkacsoport létrehozására 2010. november 30.
a mûködtetésére folyamatosan
b) Az a) pont szerint létrehozott munkacsoport feladata, hogy
1.
dolgozza ki az európai kritikus infrastruktúrák azonosításához szükséges kritériumrendszert,
2.
dolgozza ki a nemzeti kritikus infrastruktúra védelem intézmény- és kritériumrendszerét, továbbá
3.
amennyiben az Irányelv III. Mellékletében foglalt eljárási rend alapján szükségesnek tartja európai kritikus
infrastruktúra kijelölését, akkor a lehetséges európai kritikus infrastruktúrák üzemeltetõinek vagy
tulajdonosainak bevonásával tegyen javaslatot a kijelölésre és a kijelölés felülvizsgálatára.
Felelõs:
a munkacsoport tagjai
Határidõ:
az 1. pontban foglaltakra 2011. január 5.
a 2. pontban foglaltakra 2011. február 28.
a 3. pontban foglaltakra folyamatosan
c) A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a b) pont 1. alpontjában meghatározott kritériumrendszerrel
összhangban dolgozza ki a honvédelmi érdekbõl kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó intézmény- és
követelményrendszert.
Felelõs:
honvédelmi miniszter
Határidõ:
2011. február 28.
5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az európai kritikus infrastruktúrává való kijelölésbõl származó
kötelezettségek érvényesítése érdekében mérje fel az Irányelv hatálya alá tartozó ágazatok hatósági engedélyezése és
felügyelete terén meglévõ ágazati jogszabályokat, és szükség esetén tegyen javaslatot a jogszabály-módosításra vagy
arról saját hatáskörében gondoskodjon.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a jogszabályok felmérésére 2011. január 31.
az esetlegesen szükséges jogszabály-módosító javaslattételre vagy saját hatáskörû módosításra
a felmérés befejezése után folyamatosan
6. A Kormány felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. a) pont szerint létrehozott munkacsoport javaslata
és a belügyminiszter által az európai kritikus infrastruktúrák kijelölésérõl lefolytatott tárgyalások alapján jelölje ki
az európai kritikus infrastruktúrát.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. február 15.
7. a) A Kormány évente jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak
1. azon infrastruktúrák ágazatonkénti számáról, amelyek tekintetében a horizontális kritériumok küszöbértékeivel
kapcsolatban megbeszéléseket folytattak,
2. az európai kritikus infrastruktúrának kijelölt infrastruktúrák ágazatonkénti számáról, valamint az Európai Unió
azon tagállamainak számáról, amelyek a kijelölt infrastruktúrától függnek.
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
elsõ alkalommal a feladatok végrehajtásáról 2011. január 12-ig, azt követõen évente
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b)

A Kormány az Irányelvben meghatározottak szerint jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak ágazatonként azon
ágazatok sebezhetõségi pontjainak, az azokat fenyegetõ veszélyeknek és kockázatoknak típusairól, amelyekben
európai kritikus infrastruktúrát jelöltek ki.
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
az elsõ, a Magyar Köztársaság területén található európai kritikus infrastruktúra kijelölését követõen
kétévente, az Európai Bizottság számára küldendõ éves jelentéssel együtt
8. a) A kormányzati szereplõk és a civil szféra kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos együttmûködésének
megteremtése érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter vezetésével, a belügyminiszter és az érintett miniszterek
részérõl kijelölt vezetõk részvételével, valamint az érintett infrastruktúra-tulajdonosok, üzemeltetõk, érdekvédelmi
szervezetek, tudományos testületek bevonásával kritikus infrastruktúra védelmi konzultációs fórumot kell felállítani és
mûködtetni.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
a létrehozásra 2011. március 31., a mûködtetésre folyamatosan
b) A kritikus infrastruktúra védelem nemzeti programjának megvalósítása érdekében az a) pont szerint létrehozott
konzultációs fórum keretében rendszeresen tanácskozásokat kell folytatni, melyen a résztvevõk megvitatják
az ágazatok infrastruktúrái vonatkozásában fennálló fenyegetettségeket, a védelmi tervek elkészítésének
folyamatát, és a védelmi intézkedések alkalmazásának állapotát, valamint a kritikus infrastruktúra védelemmel
kapcsolatos további aktuális kérdéseket. A konzultációs fórum ajánlásokat tehet a kritikus infrastruktúra
védelemre vonatkozó jogszabály-tervezetek megalkotására.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
folyamatosan
9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó elõ zetes Nemzeti Intézkedési Terv
elfogadásáról és a végleges Nemzeti Intézkedési Terv elõkészítésével összefüggõ további
feladatokról
A Kormány
1. az Európa 2020 Stratégia kiemelt céljainak eléréséhez nemzeti vállalásként a következõ számszerû célkitûzések
teljesítését vállalja 2020-ig:
– a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 75 százalékra nõ;
– a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nõ;
– a megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nõ, a teljes
energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása az Európai Unió
emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nõ;
– a felsõfokú vagy annak megfelelõ végzettséggel rendelkezõk aránya a 30–34 éves népességen belül 30,3
százalékra nõ, az oktatásban, képzésben nem részesülõ, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezõk
aránya a 18–24 éves népességen belül 10 százalékra csökken;
– a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élõ népesség aránya 5 százalékponttal csökken;
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2. jóváhagyja a számára bemutatott elõzetes Nemzeti Intézkedési Tervet, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
az elõzetes Nemzeti Intézkedési Tervet az Európai Bizottság számára küldje meg;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4–14. pontokban részletezett módon az érintett minisztériumok
bevonásával készítse el a végleges Nemzeti Intézkedési Terv tervezetét, és azt – az Európai Bizottság felé történõ
benyújtás határidejét figyelembe véve – terjessze a Kormány elé;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. március 30.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse el és terjessze a Kormány elé a végleges Nemzeti Intézkedési Terv
kereteit megalapozó horizontális elveket, és ezzel összhangban a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben
megjeleníteni kívánt intézkedések listáját, figyelemmel a Kormány részére bemutatott javaslatokra;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. január 30.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a foglalkoztatáspolitika, a szakképzés és felnõttképzés, a stratégiailag
kiemelt gazdasági ágazati politikák, valamint az adórendszer foglalkoztatáshoz kapcsolódó elemei tekintetében
véglegesítse és dolgozza ki részletesen a foglalkoztatási ráta növelésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési
Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
6. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az oktatás, a nyugdíjrendszer, a rokkantsági és szociális ellátások,
az egészségügyi ellátórendszer, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeli ellátások és a gyermekellátó
intézményrendszer tekintetében – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – véglegesítse és dolgozza ki
részletesen a foglalkoztatási ráta növeléséhez hozzájáruló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni
javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
7. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával – véglegesítse és részletesen dolgozza ki a képzettségi szint javítására irányuló, a végleges Nemzeti
Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a vállalkozások üzleti
környezetének javítására irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy véglegesítsék és dolgozzák ki
részletesen a munkaerõpiac igényeihez jobban illeszkedõ képzési struktúrára irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési
Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a kutatás-fejlesztési ráfordítások
növelésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
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11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszter bevonásával véglegesítse és dolgozza ki
részletesen a megújuló energiaforrások arányának növelésére, az energiahatékonyság javítására, illetve az Európai
Unió emisszió-kereskedelmi rendszere alá nem tartozó üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására irányuló,
a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
12. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és
a vidékfejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinálása mellett véglegesítsék és
dolgozzák ki részletesen a szegénység visszaszorításához hozzájáruló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben
szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen az államháztartás hiányának és
az államadósság szintjének csökkentésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt
intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. február 28.
14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a devizahitelek magas arányából
származó kockázatok csökkentésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt
intézkedéseket;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. február 28.
15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány részére bemutatott társadalmi egyeztetési terv alapján,
az érintett miniszterek bevonásával folytassa le a végleges Nemzeti Intézkedési Terv társadalmi egyeztetését, továbbá
végezze el a jogszabály által elõírt és egyéb szükséges hatásvizsgálatokat;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. március 30.
16. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a végleges Nemzeti Intézkedési Terv kialakításába vonja be
az Országgyûlés hatáskörrel rendelkezõ szakbizottságait;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2011. március 30.
17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen szektorális kimutatást az egyes
iparágakban szükségessé váló intézkedésekrõl, valamint ehhez kapcsolódóan folytasson konzultációt az egyes
szektorok képviselõivel.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. március 30.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az ÚMFT egyes 2007–2008. és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben
nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
A Kormány elrendeli
a) az 1. mellékletben szereplõ kiemelt projekteknek a megjelölt operatív programok 2009–2010. évi akciótervébõl,
b) a Munkaerõ-piaci kulcskompetenciák fejlesztése kiemelt projektnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program
2007–2008. évi akciótervébõl,
c) a Komplex jogszabályelõkészítõ képzési program kiemelt projektnek az Államreform Operatív Program
2007–2008. évi akciótervébõl
történõ törlését.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozathoz
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OP
NYDOP
NYDOP
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NYDOP
NYDOP
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DAOP
DDOP
KMOP
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EKOP
EKOP
EKOP

Projekt címe

Projekt címe
7416 jelû összekötõ út Ramocsa-Bajánsenye 21+058 – 24+469 kilométer szelvények közötti
szakaszának felújítása
7417 jelû összekötõ út Szatta-Nagyrákos 2+711 – 7+902 kilométer szelvények közötti szakaszának
felújítása
7451 jelû összekötõ út Magyarszombatfa-Csákánydoroszló 0+000 – 0+600, 28+800 – 31+000
kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
7459 jelû összekötõ út Szentgotthárd-Rábafüzes 0+600 – 3+166, a 7454 jelû összekötõ út
Szentgotthárd ákelés (9+037– 12+362) és a 74328 jelû összekötõ út Szentgotthárd átkelés
(0+000 – 1+006) kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
7538 jelû összekötõ út Letenye – Lenti 19+500 – 23+200 kilométer szakasz burkolatmegerõsítése
(Lovászi)
8222 jelû összekötõ út 16+511 – 18+554 kilométer szelvények közötti szakaszának felújítása
84143 jelû út Táplánszentkereszt 0+000 – 1+200 kilométer szelvények közötti szakaszának felújítása
8417 jelû összekötõ út Tét- Lébény 16+511 – 18+554 és 30+086 – 32+199 kilométer szelvények
közötti szakaszának felújítása
8614 jelû összekötõ út Tompaládony-Bük 18+384 – 29+970 kilométer szelvények közötti
szakaszainak felújítása
8624 jelû összekötõ út Tormásliget-Csepreg 2+900–8+800, és a 8634 jelû út Sajtoskál-Bük
0+000–7+661 kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
8637 jelû összekötõ út Bük-Acsád 0+000 – 2+093 kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
8707 jelû út Körmend-Nagykölked 0+000 – 7+600 kilométer szelvények közötti szakaszainak
felújítása
8712 jelû összekötõ út Balogunyom-Ják 0+000 – 0+542 kilométer szelvények közötti szakaszának
felújítása
Kiemelt projektjavaslat Dunaújváros MJV Belvárosi akcióterületén megvalósuló városrehabilitációjára
Hévíz nemzetközi Gyógyhely egészségturisztikai fejlesztése – Új Fürdõ és Terápiás Centrum
kialakítása
Kreatív Innovációs Központ Kecskemét
6532. jelû összekötõ út Hõgyész-Dombóvár 0+000 – 3+700 kilométer szelvények közötti szakaszának
korszerûsítése
Térségi elérhetõség javítása a 4602., 4606. jelû utakon (Vecsés, Gyál, Pilis, Nyáregyháza, Újlengyel)
Interoperabilitás
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren mûködõ elektronikus szolgáltatások informatikai
biztonsági auditja és szervezetszintû technológiai értékelése
Telefonos ügyfélkiszolgálási rendszer
Elektronikus azonosítás megteremtése
Zártcélú hálózati szolgáltatások bõvítése a szolgálat-, bevetés- és mentésirányítási rendszerek közötti
kommunikáció megalapozásához, biztosításához
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Projekt címe

Hatósági eljárások elektronikus támogatása
Elektronikus adatcsere az államigazgatási szervek között
Esélyegyenlõség-elvû fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. IKEA projekt
Szûrõprogramok és országos kommunikációjuk: Népegészségügyi szervezett szûrési programok
támogatása
Betegazonosítási rendszer fejlesztése valamint nemzeti e-Health rendszer bevezetésének
támogatása
Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

A Kormány 1252/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1253/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Jordán Hasimita Királyság közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán
légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1254/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az ivóvízminõség-javító program végrehajtását segítõ önkormányzati források megteremtésérõl
A Kormány
1. elrendeli, hogy az Önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása 2011. évi elõirányzatból 1 milliárd forint összegig elõnyben kell részesíteni
az önkormányzati ivóvízminõség-javító program végrehajtását,
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2011. évi költségvetés végrehajtása során
2. valamennyi üzemeltetett víziközmû-létesítmény fenntartható és költséghatékony üzemeltetési feltételeinek
megteremtése érdekében elrendeli a szolgáltatás intézményi rendszerének átalakítására vonatkozó törvényjavaslat
koncepciójának kidolgozását.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2010. december 31.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1255/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
a gyógyító-megelõzõ ellátás 2010. év végi finanszírozásához szükséges lépésekrõl
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,
3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcím
elõirányzatát 6794,0 millió forinttal megemeli a Melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1255/2010. (XI. 19.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

LXXII.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Gyógyító-megelõzõ ellátás

263901

18

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Összevont szakellátás

6 794,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Címszám

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Természetbeni ellátások
1

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egészségbiztosítási Alap
2

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

6794,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

6794,0
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

