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II. Törvények

2015. évi CLXXV. törvény
Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről*

Magyarország Országgyűlése,
tudatában annak a  történelmi kihívásnak, amelyet az  irreguláris migráció napjainkban az  Európai Unióra és benne 
Magyarországra nézve jelent,
elismerve és méltányolva a Kormány által eddig tett erőfeszítéseket,
támogatva az ország határainak védelmét és a kerítés létesítését,
elítélve a brüsszeli Európai Bizottság elhibázott bevándorlás-politikáját,
elutasítva a  kötelező betelepítési kvótát, mert a  kvóta értelmetlen és veszélyes, növelné a  bűnözést, szétterítené a  terrort, 
veszélyezteti a kultúránkat,
megállapítva, hogy a nemzetközi jog alapján egyetlen szuverén állam sem kötelezhető arra, hogy átvállaljon és elbíráljon más 
tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet,
figyelemmel az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésére, amely meghatározza a Magyarország által az Európai Unió intézményei útján 
gyakorolt hatáskörök terjedelmét,
különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról szóló 
határozatát úgy fogadta el, hogy ennek során figyelmen kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, és a nemzeti parlamentek számára 
nem biztosították véleményük kifejtésének lehetőségét,
annak kinyilvánítása érdekében, hogy az Európai Unió Tanácsának e határozata ellen az uniós jog által biztosított valamennyi jogi 
eszközzel, köztük a bírósági út igénybevételével is fel kell lépni,
a következő törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés meggyőződése, hogy az  Alaptörvény E)  cikk (2)  bekezdésére is figyelemmel, a  szubszidiaritás 
elvének érvényesülése és a  nemzeti parlamentek megfelelő szerepének biztosítása érdekében az  Európai Unió 
Tanácsa által 2015. szeptember 22-én elfogadott és az  Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. szeptember 
24-én közzétett, a  nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott 
átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 tanácsi határozat (a  továbbiakban: a  határozat) 
jogellenességének megállapítása iránt fel kell lépni bírósági úton.

2. §  Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy a határozat megsemmisítése érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 263. cikke alapján indítson keresetet az Európai Unió Bírósága előtt.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2015. évi CLXXVI. törvény
a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország és a  Belga Királyság között a  minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS A  BELGA KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A  MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS 
KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország és a  Belga Királyság, a  továbbiakban együtt: „a Felek”, biztosítani kívánva a  közöttük vagy 
joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek között kicserélt vagy keletkezett minősített 
adatok védelmét egymás nemzeti érdekeinek és biztonságának kölcsönös tiszteletben tartásával az  alábbiakban 
állapodtak meg:

1. CIKK
AZ EGYEZMÉNY TÁRGYA

 1.  Jelen Egyezmény célja, hogy biztosítsa a  Felek, vagy a  joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes 
személyek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok védelmét.

 2.  Jelen Egyezményt kell alkalmazni a Felek vagy joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes személyek 
között létrejött valamennyi, minősített adattal kapcsolatos szerződésnél vagy megállapodásnál, és egyéb 
együttműködésnél.

2. CIKK
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Jelen Egyezmény alkalmazásában:
„Minősített adat biztonságának megsértése” olyan, valamely személy által elkövetett tett vagy mulasztás, amely jelen 
Egyezménnyel vagy a Felek vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes, 
és amely a minősített adat jogosulatlan felhasználását vagy egyéb jogosulatlan befolyásolását eredményezi.
„Minősített adat” megjelenési formájától függetlenül minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti jogszabályai 
és egyéb szabályai szerint védelemben kell részesíteni a jogosulatlan hozzáféréssel vagy bármely más jogosulatlan 
megváltoztatással szemben, s amelyet a jelen Egyezmény 4. és 6. Cikkek rendelkezései szerint ilyennek minősítettek.
„Minősített Szerződés” olyan szerződést jelent, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített 
adathoz történő hozzáférés szükséges.
„Szerződést kötő” az a természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésére jogképességgel rendelkezik.
„Telephely Biztonsági Tanúsítvány” a Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon pozitív döntése, amely szerint a létesítmény 
biztonsági szempontból nézve rendelkezik a  minősített adatok kezeléséhez szükséges és a  vonatkozó nemzeti 
jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelő fizikai és szervezeti feltételekkel.
„Szükséges ismeret” a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartásával annak 
megállapítása, hogy a  természetes személy vagy jogi személy számára hivatali feladata vagy kötelezettségének 
ellátása céljából szükséges a minősített adatokhoz való hozzáférés.
„Átadó Fél” azt a  Felet, valamint a  joghatósága alá tartozó jogi vagy természetes személyeket jelenti, amelyik 
a minősített adatot átadja.
„Személyi Biztonsági Tanúsítvány” a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon, átvilágítás alapján hozott pozitív döntése, 
amely szerint a  természetes személy a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek tiszteletben 
tartásával jogosult hozzáférni minősített adatokhoz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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„Átvevő Fél” azt a Felet, valamint a  joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket jelenti, 
amelyik a minősített adatot átveszi.
„Harmadik Fél” bármely olyan államot, valamint a  joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes 
személyeket, továbbá nemzetközi szervezetet jelenti, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK
NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELETEK

 1.  A  minősített adatok védelméért, valamint jelen Egyezmény végrehajtásáért és felügyeletéért felelős Nemzeti 
Biztonsági Felügyeletek a következők:
Magyarországon:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
A Belga Királyságban:
National Veiligheidsoverheid – Autorité nationale de Sécurité (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)

 2.  A  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek kötelesek egymás rendelkezésére bocsátani hivatalos elérhetőségeiket és 
tájékoztatni egymást az ezekkel kapcsolatos valamennyi későbbi változásról.

 3.  Jelen Egyezmény hatékony végrehajtása érdekében a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, a nemzeti jogszabályok és 
egyéb szabályok szerinti hatáskörükben eljárva, szükség esetén írásban részletes adminisztratív intézkedéseket is 
hozhatnak.

4. CIKK
MINŐSÍTÉSI SZINTEK MEGFELELTETÉSE

 1.  Az egyes biztonsági minősítési szintek az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon 
A Belga Királyságban

Holland nyelven Francia nyelven

„Szigorúan titkos!”
ZEER GEHEIM
(Wet van 11/12/1998)

TRES SECRET
(Loi du 11/12/1998)

„Titkos!”
GEHEIM
(Wet van 11/12/1998)

SECRET
(Loi du 11/12/1998)

„Bizalmas!”
VERTROUWELIJK
(Wet van 11/12/1998)

CONFIDENTIEL
(Loi du 11/12/1998)

„Korlátozott terjesztésű!” (lásd megjegyzés lent) (lásd megjegyzés lent)

 2.  A  Belga Királyság a  Magyarország által továbbított, „Korlátozott terjesztésű!” minősítéssel ellátott adatot a  védett, 
de nem minősített adatra, mint a  „BEPERKTE VERSPREIDING/ DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adatra 
vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelően köteles kezelni és védeni.

 3.  Magyarország a  Belga Királyság által továbbított, védett, de nem minősített adatot, mint a  „BEPERKTE 
VERSPREIDING/ DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adatot köteles a  „Korlátozott terjesztésű!” jelöléssel 
ellátott adatra vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelően kezelni és védeni.

5. CIKK
MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

 1. A „BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adathoz és a  „Korlátozott terjesztésű!” 
jelöléssel ellátott minősített adathoz való hozzáférésre kizárólag az a személy jogosult, aki eleget tesz a szükséges 
ismeret elvének, és aki ezen adatokhoz való hozzáférésre az  Átvevő Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb 
szabályainak megfelelő felhatalmazást kapott.

 2. A „Bizalmas!” /VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)/ CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998) vagy magasabb szintű 
jelöléssel ellátott minősített adathoz való hozzáférésre kizárólag az a személy jogosult, aki eleget tesz a szükséges 
ismeret elvének, és megfelelő szintű Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy az Átvevő Fél nemzeti jogszabályainak 
és egyéb szabályainak megfelelő felhatalmazással rendelkezik.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 22803

 3. A Felek kötelesek biztosítani, hogy minden személy, aki jelen Cikk 1. és 2. bekezdése alapján férhet hozzá adatokhoz 
az  adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségéről a  vonatkozó nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok 
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást kapjon.

6. CIKK
A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

 1.  Az Átadó Fél:
a) köteles biztosítani, hogy a  minősített adaton a  nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai rendelkezéseinek 

megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerüljön;
b) köteles tájékoztatni az Átvevő Felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;
c) haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átvevő Felet az adat minősítésében bekövetkezett változásokról.

 2.  Az Átvevő Fél:
a) köteles biztosítani, hogy a  minősített adaton feltüntetésre kerüljön a  4. Cikk alapján meghatározott 

egyenértékű minősítési szint;
b) ugyanolyan szintű védelemben köteles részesíteni a  minősített adatot, mint amelyet a  saját, azonos 

minősítési szintű nemzeti minősített adata számára biztosít;
c) köteles biztosítani, hogy az  Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az  átvett minősített adat 

minősítését nem szünteti meg, illetve minősítési szintjét nem változtatja meg;
d) köteles biztosítani, hogy az  Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az  átvett minősített adatot 

Harmadik Fél részére nem adja át;
e) a  minősített adatot kizárólag az  átadás során megjelölt célra használhatja fel, betartva az  Átadó Fél által 

meghatározott felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételeket.

7. CIKK
BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 1.  A  hasonló szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek a  másik fél 
megkeresésére kötelesek egymást tájékoztatni a minősített adatok védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról 
és egyéb szabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. A  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek 
tájékoztatják egymást minden, a  nemzeti jogszabályaikat és egyéb szabályaikat érintő, a  minősített adatok 
védelmével kapcsolatos lényeges változásról.

 2.  Megkeresés esetén a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, összhangban a  nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik 
rendelkezéseivel, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a  Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és 
a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

 3.  A  Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik 
a másik Fél által kibocsátott Személyi Biztonsági Tanúsítványokat és Telephely Biztonsági Tanúsítványokat. Mindezek 
során a jelen Egyezmény 4. Cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

 4.  Jelen Egyezmény hatálya alatt a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek haladéktalanul értesítik egymást az  elismert 
Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és a  Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, 
különösen azok visszavonásáról vagy érvényességi idejük lejártáról.

8. CIKK
IPARBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 1.  A  Minősített Szerződéseket a  Felek saját nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezései alapján kell 
megkötni, kihirdetni és teljesíteni. A  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek megkeresésre kötelesek megerősíteni, hogy 
a  szerződéskötést megelőző tárgyalásokban részt vevő lehetséges szerződő fél vagy a  minősített szerződések 
teljesítésében részt vevő szerződő fél rendelkezik-e a megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal.

 2.  A szerződő fél vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban köteles:
a) a 4. cikkben foglaltaknak megfelelően Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezni;
b) biztosítani, hogy a  minősített adathoz való hozzáférést igénylő személy a  4. és 5.  cikk rendelkezéseinek 

megfelelően rendelkezzen Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal;
c) biztosítani, hogy a minősített adathoz való hozzáférésre feljogosított valamennyi személy a minősített adat 

védelmével kapcsolatos kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.
 3.  Az alvállalkozók kötelesek ugyanazon biztonsági követelményeknek eleget tenni, mint a szerződő fél.
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 4. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, a minősített szerződések megkötése érdekében kötelesek egymást tájékoztatni 
a szerződéskötést megelőző tárgyalásokhoz szükséges minősítési szintekről.

 5. Jelen Egyezménnyel összhangban kötött valamennyi Minősített Szerződésnek tartalmaznia kell egy megfelelő 
biztonsági fejezetet, amely az alábbiakat foglalja magába:
a) program biztonsági utasítás és minősítési jegyzék;
b) az adat minősítési szintjében bekövetkezett változások bejelentési eljárása;
c) kommunikációs csatornák;
d) minősített adat továbbításának eljárása;
e) a szerződéssel kapcsolatos minősített adatok védelmének koordinálásáért felelős Nemzeti Biztonsági 

Felügyeletek elérhetősége;
f ) bejelentési kötelezettség a  minősített adat biztonságának tényleges vagy feltételezett megsértése esetén 

az  érintett felek illetékes hatóságai felé. Az  érintett fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét minden esetben 
értesíteni kell a minősített adat biztonságának megsértéséről.

 6.  Valamennyi Minősített Szerződés biztonsági rendelkezéseket tartalmazó fejezetéről másolatot kell küldeni azon Fél 
Nemzeti Biztonsági Felügyeletének, amelynek területén a  Minősített Szerződés teljesítésére sor kerül azért, hogy 
biztosított legyen a  szerződő felek által a  minősített adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági előírások, 
eljárások és gyakorlatok megvalósulásának megfelelő felügyelete és ellenőrzése.

 7.  A  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek felkérhetik a  másik Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét, hogy folytasson 
vizsgálatot a  szerződő felek által a  Minősített Szerződésben foglalt minősített adatok védelme érdekében 
foganatosított intézkedések hatékonyságáról.

9. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

 1.  A  minősített adat továbbítása az  Átadó Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint, 
diplomáciai úton, vagy a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek által közösen meghatározott egyéb módon történik.

 2.  A  Felek a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek által jóváhagyott biztonsági eljárási rend szerint, elektronikus úton is 
továbbíthatnak minősített adatot.

10. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

 1.  A minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő minősítési jelölést és az  így 
készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az  eredeti minősített adatot. A  sokszorosított 
példányok számát a hivatalos célból szükséges minimumra kell korlátozni.

 2.  A fordításokon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az Átadó Fél minősített adatát tartalmazza.
 3.  A  „Szigorúan titkos!”/ ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998)/ TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) minősítésű adat 

fordítása vagy sokszorosítása kizárólag az Átadó Fél előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 4.  A „Szigorúan titkos!”/ ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998)/ TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) minősítésű adat nem 

semmisíthető meg, az ezen minősítési szintű adatokat az Átadó Félnek kell visszaszolgáltatni.
 5.  A  jelen Egyezmény alapján keletkezett vagy átadott minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely 

lehetetlenné teszi a minősítési szintjének megfelelő védelmét – ha visszajuttatása nem lehetséges – haladéktalanul 
meg kell semmisíteni. A  minősített adat megsemmisítésről az  Átvevő Fél Nemzeti Biztonsági Felügyelete 
haladéktalanul értesíti az Átadó Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét.

11. CIKK
LÁTOGATÁSOK

 1.  Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra a  Fogadó Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletének előzetes 
írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor, kivéve, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek másként állapodtak meg.

 2.  A  látogatásra vonatkozó megkeresést a  látogatónak legalább húsz nappal a  látogatás kezdő időpontja előtt 
a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletéhez kell benyújtani, amely azt továbbítja a  másik Fél Nemzeti Biztonsági 
Felügyeletéhez. Sürgős esetben, a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek közötti előzetes egyeztetést követően 
a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

 3.  A látogatásra vonatkozó megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a  látogató vezeték- és keresztneve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más 

személyazonosító igazolványának száma;
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b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt létesítmény megjelölése;
c) a látogató Személyi Biztonsági Tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;
d) a  látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az  egyes látogatások összesített 

időtartama;
e) a  látogatás célja, valamint a  megismerendő legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési 

szintjének megjelölése;
f ) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma/fax száma, 

e-mail címe;
g) dátum, aláírás és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatalos pecsétjének lenyomata.

 4.  A  Nemzeti Biztonsági Felügyeletek közösen meghatározhatják a  visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. 
A visszatérő látogatások további részleteit a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek állapítják meg.

 5.  A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átadott minősített 
adatot.

12. CIKK
ELJÁRÁS A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

 1.  A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának 
megsértéséről vagy annak gyanúja esetén, ha az  a  minősített adathoz való jogosulatlan hozzáférést, vagy 
a minősített adat jogosulatlan megváltoztatását eredményezheti.

 2.  Az Átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai kötelesek késedelem nélkül kivizsgálni az eseményt. Az Átadó Fél 
hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén részt vesznek a vizsgálatban.

 3.  Az Átvevő Fél minden esetben írásban tájékoztatja az Átadó Felet a minősített adat biztonságának megsértésével 
kapcsolatos körülményekről, a  kár mértékéről, a  kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint 
a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK
KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. CIKK
ÉRTELMEZÉS ÉS VITÁK
Felek a  jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat tárgyalás és egyeztetés útján, külső 
igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.

15. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1.  Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a  Felek által az  Egyezmény hatálybalépéshez 
szükséges belső feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítés kézhezvételének napját 
követő második hónap első napján lép hatályba.

 2.  Jelen Egyezmény a  Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A  módosítások hatálybalépésével kapcsolatban 
a jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

 3.  Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az  Egyezmény 
a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével hatályát veszti.

 4.  Az  Egyezmény megszűnésétől függetlenül az  annak alapján átadott vagy keletkezett minősített adatokat 
az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az Átadó Fél 
írásban felmentést nem ad az Átvevő Fél részére ezen kötelezettség alól.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Budapesten, 2015. szeptember 21-én, két eredeti példányban, magyar, francia, holland és angol nyelven, 
valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország részéről: A Belga Királyság részéről:
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AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KINGDOM OF BELGIUM ON THE EXCHANGE AND MUTUAL 
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Hungary and the Kingdom of Belgium, hereinafter referred to as “the Parties”, wishing to ensure the protection of 
Classified Information exchanged or generated between them or between legal entities or individuals under their 
jurisdiction have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1
SCOPE OF THE AGREEMENT

 1.  The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the 
course of co-operation between the Parties or between legal entities or individuals under their jurisdiction.

 2.  This Agreement shall be applied to any contract or agreement as well as any other co-operation between the Parties 
or between legal entities or individuals under their jurisdiction involving Classified Information.

ARTICLE 2
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
“Breach of Security” means an act or an omission by an individual which is contrary to this Agreement or the 
respective national laws and regulations of the Parties and which results in unauthorised disclosure or any other 
unauthorised manipulation of Classified Information.
“Classified Information” means any information that, regardless of its form, under the national laws and regulations 
of either Party, requires protection against unauthorised disclosure, or any other unauthorised manipulation, and 
has been designated as such in accordance with the provisions of Article 4 and 6 of this Agreement.
“Classified Contract” means a contract that contains or involves access to Classified Information.
“Contractor” means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts.
“Facility Security Clearance” means the positive determination by the National Security Authority that, from a security 
point of view, a facility has the physical and organisational capability to handle Classified Information, in accordance 
with the respective national laws and regulations.
“Need-to-know” means a  determination, in respect with the national laws and regulations of the Parties, that an 
individual or a  legal entity has a  requirement to access Classified Information in order to perform official tasks or 
services.
“Originating Party” means the Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which releases 
Classified Information.
“Personnel Security Clearance” means the positive determination, stemming from a  vetting procedure, by the 
National Security Authority that an individual is eligible to have access to Classified Information, in accordance with 
the respective national laws and regulations.
“Recipient Party” means the Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which receives 
Classified Information.
“Third Party” means any state including legal entities or individuals under its jurisdiction or international 
organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

 1. The National Security Authorities responsible for the protection of Classified Information as well as the 
implementation and supervision of this Agreement are:
In Hungary:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)
In the Kingdom of Belgium:
Nationale Veiligheidsoverheid – Autorité nationale de Sécurité (National Security Authority)

 2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of 
any subsequent changes thereof.

 3. In order to ensure the effective implementation of this Agreement, the National Security Authorities may, in the 
scope of their competences according to their national laws and regulations, conclude, if necessary, written detailed 
administrative arrangements.
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ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATION LEVELS

 1. The equivalence of security classification levels is as follows:

In Hungary

In the Kingdom of Belgium

IN DUTCH LANGUAGE IN FRENCH LANGUAGE

„Szigorúan titkos!”
ZEER GEHEIM  
(Wet van 11/12/1998)

TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)

„Titkos!” GEHEIM (Wet van 11/12/1998) SECRET (Loi du 11/12/1998)

„Bizalmas!”
VERTROUWELIJK  
(Wet van 11/12/1998)

CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)

„Korlátozott terjesztésű!” (see note hereunder) (see note hereunder)

 2. The Kingdom of Belgium shall process and protect information marked „Korlátozott terjesztésű!” transferred 
by Hungary according to its respective national laws and regulations relating to protected but non-classified 
information, such as “BEPERKTE VERSPREIDING/ DIFFUSION RESTREINTE”.

 3. Hungary shall process and protect non-classified information but marked as being protected, such as “BEPERKTE 
VERSPREIDING/ DIFFUSION RESTREINTE” transferred by the Kingdom of Belgium according to its respective national 
laws and regulations relating to the protection of „Korlátozott terjesztésű!”.

ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

 1. Access to information marked “BEPERKTE VERSPREIDING/ DIFFUSION RESTREINTE” and Classified Information 
marked “Korlátozott terjesztésű!” is restricted to individuals who have a  Need-to-know and have been properly 
authorised in accordance with the national laws and regulations of the Recipient Party.

 2. Access to Classified Information „Bizalmas!” / VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998) / CONFIDENTIEL (Loi du 
11/12/1998) or above is restricted to individuals who have a Need-to-know and hold a Personnel Security Clearance 
to the appropriate level or are otherwise duly authorised in accordance with the national laws and regulations of 
the Recipient Party.

 3. Each Party shall ensure that all individuals, granted access to information according to paragraph 1 and 2 of this 
Article, are informed of their responsibilities to protect such information in accordance with the appropriate 
national laws and regulations.

ARTICLE 6
PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

 1. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance 

with its national laws and regulations;
b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;
c) inform the Recipient Party without undue delay of any subsequent changes in classification or 

declassification.
 2. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification level in accordance with 
Article 4;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its national Classified 
Information of equivalent security classification level;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its classification changed without the prior written 
consent of the Originating Party;
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d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the 
Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with use 
conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7
SECURITY CO-OPERATION

 1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform 
each other of the national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices 
stemming from their implementation. The National Security Authorities shall inform each other of any substantive 
change of their national laws and regulations concerning the protection of Classified Information.

 2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with the national laws and regulations, assist each 
other during the Personnel Security Clearance procedures and Facility Security Clearance procedures.

 3. The Parties shall recognise, on request, their Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances in 
accordance with the national laws and regulations. Article 4 of this Agreement shall apply accordingly.

 4. Within the scope of this Agreement, the National Security Authorities shall promptly notify each other about 
changes in recognised Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, especially in cases of their 
revocation or termination.

ARTICLE 8
INDUSTRIAL SECURITY MEASURES

 1. Classified Contracts shall be published, concluded and implemented in accordance with the respective national 
laws and regulations. On request, the National Security Authorities shall confirm that the proposed Contractor 
participating in the pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts holds an 
appropriate Security Clearance.

 2. The Contractor shall, in accordance with its respective laws and regulations, be obliged to:
a) Hold an appropriate Facility Security Clearance in accordance with Article 4;
b) Ensure that the individuals requiring access to Classified Information hold the appropriate Personnel Security 

Clearance in accordance with Article 4 and 5;
c) Ensure that all individuals granted access to Classified Information are informed of their responsibilities to 

protect Classified Information.
 3. All subcontractors shall fulfill the same security obligations as the Contractor.
 4. The National Security Authorities shall inform each other of the classification level provided to the pre-contractual 

negotiations in order to conclude Classified Contract.
 5. Every Classified Contract concluded in accordance with this Agreement shall include an appropriate security section 

identifying the following aspects:
a) A program security instruction and classification guide;
b) A procedure for notifying the changes in the classification level of the information;
c) Communication channels;
d) Procedures for the transportation of Classified Information;
e) Contact details of the National Security Authorities responsible for the co-ordination of the protection of 

Classified Information related to the Contract;
f ) An obligation to notify any actual or suspected Breach of Security to the appropriate authorities of the 

respective Parties. The National Security Authority of the respective Party shall always be informed of any 
Breach of Security.

 6. A copy of the security section of all Classified Contracts shall be forwarded to the National Security Authority of the 
Party where the Classified Contract is to be performed, to allow an adequate supervision and control of the security 
standards, procedures and practices established by the Contractors for the protection of Classified Information.

 7. The National Security Authorities may request each other to analyse the efficiency of the measures adopted by 
a Contractor for the protection of the Classified Information involved in a Classified Contract.
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ARTICLE 9
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

 1. Classified Information shall be transmitted in accordance with the national laws and regulations of the Originating 
Party through diplomatic channels or as otherwise agreed between the National Security Authorities.

 2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures 
approved by the National Security Authorities.

ARTICLE 10
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

 1. Reproductions and translations of Classified Information shall bear appropriate security classification markings and 
shall be protected in the same way as the original Classified Information. Number of reproductions shall be limited 
to the minimum needed.

 2. Translations shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the 
Originating Party.

 3. Classified Information marked as „Szigorúan titkos!”/ ZEER GEHEIM (WET VAN 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 
11/12/1998) shall be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

 4. Classified Information marked as „Szigorúan titkos!” / ZEER GEHEIM (WET VAN 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 
11/12/1998) shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.

 5. In case of any crisis situation, which makes it impossible to protect the Classified Information, generated or released 
in accordance with this Agreement, according to its classification, or if it is impossible to return, the Classified 
Information shall be destroyed immediately. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the 
National Security Authority of the Originating Party about the destruction of the Classified Information as soon as 
possible.

ARTICLE 11
VISITS

 1. Visits requiring access to Classified Information are subject to the prior written consent of the respective National 
Security Authority, unless otherwise agreed between the National Security Authorities.

 2. The visitor shall submit the request for visit at least twenty days in advance of the starting date of the visit to his 
National Security Authority, which shall forward it to the National Security Authority of the other Party. In urgent 
cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the National 
Security Authorities.

 3. Request for visit shall include
a) first and last name of the visitor, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;
b) position of the visitor and specification of the facility, which the visitor represents;
c) visitor’s Personnel Security Clearance status and its validity;
d) date and duration of the visit, in case of recurring visit the total period of time covered by the visits shall be 

stated;
e) purpose of the visit including the highest level of Classified Information to be involved;
f ) name, address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number and e-mail of its point of 

contact;
g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

 4. The National Security Authorities may agree on a  list of visitors entitled to recurring visit. The National Security 
Authorities shall agree on the further details of the recurring visit.

 5. Classified Information acquired by a  visitor shall be considered as Classified Information released under this 
Agreement.

ARTICLE 12
BREACHES OF SECURITY

 1. The National Security Authorities shall immediately inform each other in writing of a Breach of Security or suspicion 
of such a breach which could result in an unauthorized disclosure or any unauthorized manipulation of Classified 
Information.

 2. The competent authorities of the Recipient Party shall investigate the incident without undue delay. The competent 
authorities of the Originating Party shall, if required, co-operate in the investigation.
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 3. In any case, the Recipient Party shall inform the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach 
of Security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13
EXPENSES
The Parties shall bear their own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14
INTERPRETATION AND DISPUTES
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiation between 
the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

ARTICLE 15
FINAL PROVISIONS

 1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of 
the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic 
channels, stating that the internal legal procedures for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

 2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual consent of the Parties. Such amendments shall enter 
into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

 3. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a  case, the validity of this 
Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of 
the termination.

 4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information released or generated under this 
Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party 
dispenses the Recipient Party from this obligation.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done at Budapest on 21 September 2015, in two originals, in the Hungarian, French, Dutch and English languages, 
each text being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

 ....................................................... ............................................................................ 
 For Hungary  For the Kingdom of Belgium”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért 

felelős miniszter gondoskodik.

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



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 22811

2015. évi CLXXVII. törvény
a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 
2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról*

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 
2014. évi XC. törvény módosítása

1. §  A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a  nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014.  évi 
XC. törvény (a továbbiakban: NEFE tv.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység tervezése és a szakpolitikák fejlesztési célú összhangja 
érdekében a külpolitikáért felelős miniszter – az érintett minisztériumokkal együttműködve és a civil társadalommal 
konzultálva – legalább négyéves időtávra szakpolitikai stratégiát készít, amely meghatározza a  földrajzi és ágazati 
prioritásokat.”

2. §  A NEFE tv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzügyi és tárgyi felajánlás, így különösen segély, adomány révén 
egyaránt megvalósulhat.”

3. §  A NEFE tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  külpolitikáért felelős miniszter és az  oktatásért felelős miniszter együttműködik a  nemzetközi fejlesztési 
együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának 
növelésében, és ennek részeként a fiatal generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének erősítésében 
és a globális felelősségvállalásra nevelés előmozdításában.”

4. §  A NEFE tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § A  nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység 
költségigényét Magyarország nemzetközi és európai uniós vállalásainak figyelembe vételével a külpolitikáért felelős 
miniszter terjeszti elő.”

5. §  A NEFE tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A külpolitikáért felelős miniszter minden év augusztus 31-ig jelentést készít a Kormány részére az előző évi 
nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységről. A  jelentést, 
annak Kormány általi elfogadását követően, a  külpolitikáért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium 
honlapján nyilvánosságra hozza.”

6. §  A NEFE tv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy feladatkörében:
a) a nemzetközi fejlesztési együttműködési és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység formáit,
b) a 14. § szerinti adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát,
c) a szakpolitikák végrehajtásában közreműködő civil szervezetek előminősítésének szempontjait és eljárását
rendeletben állapítsa meg.”

7. §  A NEFE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési 
támogatás vonatkozásában
a) nem kell alkalmazni
aa) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50/A. §-át és 52. §-át,
ab) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ávr.) 69. § (1) bekezdés f ) pontját, ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes 
adóalanynak minősül,
ac) külföldi kedvezményezett esetén az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 55. és 56. §-át,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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b) az  Ávr. 102/B.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  beszámolót a  kedvezményezett 
bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja.
(2) A humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában – az (1) bekezdésen túl – 
az Ávr.
a) 75.  §-át és a  81.  § e)  pontját az  előminősítő rendszerről szóló miniszteri rendelet alapján előminősített civil 
szervezetek esetében,
b) 76. § (2) bekezdését
nem kell alkalmazni.”

8. § (1) A NEFE tv. 7. §-ában és 8. § (1) bekezdésében a „külgazdasági ügyekért” szövegrész helyébe a „külpolitikáért” szöveg 
lép.

 (2) A  NEFE tv. 8.  § (4)  bekezdésében a „pénzügyi és tárgyi támogatás, technikai segítségnyújtás” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi és tárgyi támogatás, adomány, felajánlás, valamint technikai segítségnyújtás” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti a  NEFE tv. 11.  § (2)  bekezdésében és 14.  §-ában a „külgazdasági ügyekért felelős miniszter és  a” 
szövegrész.

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

10. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység keretében 
történő beszerzésre;”

3. Záró rendelkezések

11. §  Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

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

2015. évi CLXXVIII. törvény
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

1. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(10) E törvény alkalmazásában:
1. nemzetközi számviteli standardok: a  Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete [International Accounting 
Standards Board (IASB)] által elfogadott vagy kibocsátott Keretelvek (Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements), Nemzetközi Számviteli Standardok [International Accounting Standards (IAS)], 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)], és a kapcsolódó 
Értelmezések (SIC, IFRIC interpretations), ezen standardok módosításai és az azokhoz kapcsolódó értelmezések.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. IFRS-ek: a  nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt eljárás alapján az  Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában 
kihirdetett nemzetközi számviteli standardok.
3. kisebb méretű hitelintézet: az  a  hitelintézet, amelynek a  2015.  évben induló üzleti évről készített, könyvvizsgáló 
által felülvizsgált éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege nem éri el az  5 milliárd forintot, kivéve 
a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján összevont alapú felügyelet alá tartozó 
csoportba tartozó hitelintézetet.”

2. §  Az Szt. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti kormányrendeletek előírásait az  éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállító 
gazdálkodónak nem kell alkalmaznia.”

3. §  Az Szt. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a  tagok 
együttes kötelezettsége – a jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – annak biztosítása, hogy az éves 
beszámoló, az  egyszerűsített éves beszámoló és az  összevont (konszolidált) éves beszámoló (ideértve a  9/A.  § és 
a  10.  § (2) és (3)  bekezdés alapján az  IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolót és összevont (konszolidált) éves 
beszámolót is), valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala e törvény előírásainak 
megfelelően történjen.”

4. § (1) Az Szt. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán 
forgalmazzák,
b) az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját 
az IFRS-ek szerint készíti el,
c) az a  vállalkozó, amely a  koncesszióról szóló 1991.  évi XVI.  törvény (a  továbbiakban: Koncessziós tv.) alapján 
koncesszióköteles tevékenység végzésére, illetve koncessziós szerződés megkötésére jogosult, vagy amely 
a Koncessziós tv. 20. §-a szerinti koncessziós társaságnak minősül.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja
a) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete 
alá tartozó vállalkozó,
b) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
c) a nonprofit gazdasági társaság.
(3) A  vállalkozó az  IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az  IFRS-ekkel összhangban – e  törvény 
előírásait köteles alkalmazni.
(4) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a  vállalkozó számára, úgy azt 
az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító vállalkozó is megfelelően köteles alkalmazni.”

 (2) Az Szt. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját 
az IFRS-ek szerint készíti el,
b) a biztosító,
c) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete 
alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési 
vállalkozás, a  központi értéktár, a  központi szerződő fél, a  tőzsde, a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az  IFRS-ek 
szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő 
és biztosításközvetítő, valamint a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
d) a 155. § alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a  154/A.  § (1)  bekezdése alapján mentesül 
a könyvvizsgálati kötelezettség alól.
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(2) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán 
forgalmazzák,
b) a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja
a) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
b) a nonprofit gazdasági társaság,
c) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,
d) a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.
(4) A gazdálkodó az IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény 
előírásait köteles alkalmazni.
(5) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a  gazdálkodó számára, úgy azt 
az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodó is megfelelően köteles alkalmazni.”

5. § (1) Az Szt. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal tesz eleget, 
hogy az IFRS-ek szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A vállalkozó az IFRS-ekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény előírásait köteles alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal is eleget tehet, 
ha az  IFRS-ek szerint állítja össze az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját azzal, hogy az  IFRS-ekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény előírásait köteles alkalmazni.”

 (2) Az Szt. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Azon gazdálkodó esetében, amely a  9/A.  §, valamint a  (2) és (3)  bekezdés alapján az  IFRS-ek szerint állítja 
össze éves beszámolóját, összevont (konszolidált) éves beszámolóját, – e  törvény, valamint a  külön jogszabályok 
könyvvizsgálatra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – a  jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég részére 
megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezik IFRS minősítéssel.”

6. §  Az Szt. 37. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:)
„d) az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvény kamatára (ide értve az azt terhelő adót is) felhasznált összeget,”

7. §  Az Szt. 84. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni:]
„b) a  forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott (esedékes, járó) kamat 
összegét, valamint a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát;”

8. §  Az Szt. a 114. §-t követően a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FEJEZET
AZ IFRS-EK SZERINT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ GAZDÁLKODÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

Értelmező rendelkezések, fogalmak
114/A. § E fejezet alkalmazásában:
1.  éves beszámoló: az  IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások című standard szerint összeállított egyedi pénzügyi 
kimutatások;
2. mérleg: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerint meghatározott pénzügyi helyzet 
kimutatás;
3. eredménykimutatás: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó 
jövedelemkimutatás eredmény szakasza vagy a különálló eredménykimutatás;
4. kiegészítő melléklet: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti megjegyzések, 
amelyek a  jelentős számviteli politikák összefoglalását, egyéb közzétételeket és más magyarázó megjegyzéseket 
tartalmaznak;
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5. saját tőke változás kimutatása: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti teljes pénzügyi 
kimutatások azon része, amely a saját tőkében bekövetkezett évközi változásokat jogcímenként mutatja be;
6. cash flow kimutatás: az  IAS 7 Cash flow kimutatások című standard szerinti, a  gazdálkodó pénzeszközeiben és 
pénzeszköz-egyenértékeseiben bekövetkezett változásokat összefoglaló kimutatás;
7. mérlegfőösszeg: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti pénzügyihelyzet-kimutatásban 
szereplő összes eszközök értéke;
8. adózás előtti eredmény: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó 
jövedelemkimutatás eredmény szakaszában vagy a  különálló eredménykimutatásban szereplő, a  folytatódó és 
a megszűnt tevékenységekre bemutatott adózás előtti eredmények együttes összege;
9. adózott eredmény: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelemkimutatás 
eredmény szakaszában vagy a  különálló eredménykimutatásban szereplő, a  folytatódó és a  megszűnt 
tevékenységekre bemutatott adózás utáni nettó eredmény együttes összege;
10. lényeges hiba: az  IAS 8 Számviteli politika, a  számviteli becslések változásai és hibák című standard szerint 
meghatározott lényeges hiba;
11. funkcionális pénznem: az  IAS 21 Átváltási árfolyamok változásainak hatásai című standard szerinti pénznem, 
amely annak az  elsődleges gazdasági környezetnek a  pénzneme, amelyben a  gazdálkodó működik, és amely 
eltérhet a prezentálás pénznemétől;
12. kötelezettség: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti pénzügyihelyzet-kimutatásban 
szereplő összes kötelezettség, ideértve a halasztott bevételekből származó kötelezettséget is;
13. IFRS-ek szerinti saját tőke: a  7.  pontban meghatározott mérlegfőösszeg és a  12.  pontban meghatározott 
kötelezettségek különbözete;
14. saját tőke megfeleltetési tábla: a  114/B.  § szerint meghatározott saját tőke elemeket bemutató tábla, amelyet 
az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti kiegészítő megjegyzések részeként kell 
bemutatni;
15. tőkeinstrumentum: az  IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás és az  IFRS 2 Részvényalapú kifizetés című 
standardok szerint saját tőkeként besorolandó instrumentum, amely olyan szerződés, amely egy gazdálkodó összes 
kötelezettségének a levonása után a gazdálkodó eszközeiben meglévő maradványérdekeltséget testesít meg;
16. közbenső mérleg: a  legutolsó IFRS-ek szerinti beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és 
a  közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével, az  IAS 34 Évközi 
pénzügyi beszámolás című standarddal összhangban elkészített pénzügyihelyzet-kimutatás, valamint a  közbenső 
mérleg fordulónapjára vonatkozó saját tőke megfeleltetési tábla.

Saját tőke megfeleltetési tábla
114/B. § (1) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó a beszámoló fordulónapjára vonatkozóan saját 
tőke megfeleltetési táblát állít össze, amelyet a kiegészítő megjegyzések részeként mutat be.
(2) Más jogszabályok alkalmazásában, ha a  jogszabály kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a  saját tőke, illetve 
annak egyes elemei alatt a megfeleltetési tábla szerinti tételeket kell érteni.
(3) A  saját tőke megfeleltetési táblát a  gazdálkodónak el kell készítenie akkor is, ha jogszabály sajátos beszámoló 
készítésére (ide értve a közbenső mérleget is) kötelezi.
(4) A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó és záró adatait, 
valamint ezekből levezetve az alábbi saját tőke elemek nyitó és záró adatait:
a) saját tőke: az IFRS-ek szerinti saját tőke összege, növelve a kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként 
kimutatott összegével, csökkentve a fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként kimutatott összegével, növelve 
a  jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszközök, átvett eszközök értékéből a halasztott bevételként 
kimutatott összeggel, csökkentve a tőkeinstrumentumnak minősülő tőkeemelés miatt, a tulajdonosokkal szemben 
kimutatott követelés összegével;
b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke: a  létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben 
az tőkeinstrumentumnak minősül;
c) jegyzett, de be nem fizetett tőke: az  IFRS-ek szerinti jegyzett tőkéből a  gazdálkodó rendelkezésére még nem 
bocsátott összeg;
d) tőketartalék: a saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel meg az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke, 
a jegyzett, de be nem fizetett tőke, az eredménytartalék, az értékelési tartalék, az adózott eredmény vagy a lekötött 
tartalék fogalmának;
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e) eredménytartalék: az IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, korábbi évek halmozott – és a tulajdonosok 
részére még ki nem osztott – adózott eredménye, amely az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard 
szerinti egyéb átfogó jövedelmet nem tartalmazhat, csökkentve a  fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként 
kimutatott összegével, és a  fel nem használt fejlesztési tartaléknak a  kapcsolódó, az  IAS 12 Nyereségadók című 
standard alapján számított halasztott adóval csökkentett összegével;
f ) értékelési tartalék: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelem 
kimutatásban szereplő egyéb átfogó jövedelem halmozott és tárgyévi egyéb átfogó jövedelmet is tartalmazó 
összege;
g) adózott eredmény: 114/A. § 9. pontjában meghatározott fogalom;
h) lekötött tartalék: a  kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként kimutatott összege, növelve a  fel nem 
használt fejlesztési tartaléknak a  kapcsolódó, az  IAS 12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott 
adóval csökkentett összegével.
(5) A saját tőke megfeleltetési tábla a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) a cégbíróságon bejegyzett tőke összegének és az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegének egyeztetését;
b) az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalékot, amely az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év 
tárgyévi adózott eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok 
című standard szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték növekedése miatti elszámolt – halmozott – nem 
realizált nyereség összegével csökkentett összege.

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai
114/C.  § (1) Az  éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérés feltétele, hogy a  gazdálkodó 
rendelkezzen az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentéssel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló cég bocsáthat ki.
(3) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti 
évének első napja.
(4) Az  IFRS-ekre történő áttérést a  gazdálkodó legkésőbb az  áttérés napja előtt 90 nappal bejelenti az  állami 
adóhatóság, valamint a  Központi Statisztikai Hivatal részére. A  bejelentéshez csatolni kell az  (1)  bekezdés szerinti 
könyvvizsgálói jelentést.
(5) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete 
alá tartozó gazdálkodó az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérést – a (4) bekezdésben foglalt bejelentési 
kötelezettségen túl – legkésőbb az  áttérés napja előtt 90 nappal bejelenti a  Magyar Nemzeti Bank részére. 
A bejelentéshez csatolni kell a (1) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést.
(6) Az  IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az  (1)  bekezdés szerinti, 
a felkészültségre vonatkozó vizsgálat során ellenőrzi, hogy a gazdálkodó
a) alkalmaz-e az  IFRS-ek szerinti éves beszámolója összeállításhoz a  10.  § (6)  bekezdése szerinti minősítéssel 
rendelkező személyt,
b) rendelkezik-e az IFRS-ek szerint összeállított és jóváhagyott számviteli politikával,
c) rendelkezik-e az áttérés éve előtti üzleti év első napjára vonatkozóan összeállított IFRS-ek szerinti mérleggel.
(7) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó az IFRS-ek alkalmazásának első üzleti évében a kiegészítő 
megjegyzésekben köteles bemutatni az  IFRS 1 A  Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása 
című standard 21. és 24–26. bekezdéseiben megkövetelt közzétételeket akkor is, ha egyébként nem tartozik  
az IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása című standard hatálya alá.

Az e törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai
114/D. § (1) Ha a gazdálkodó a 9/A. § szerint nem kötelezett az IFRS-ek alkalmazására, akkor az IFRS-ek szerinti éves 
beszámoló készítéséről az  e  törvény szerinti éves beszámoló készítésére a  következő esetekben térhet át (térhet 
vissza):
a) öt lezárt üzleti év után, vagy
b) a közvetlen vagy közvetett anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén.
(2) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére tér át 
(tér vissza),
a) ha a  9/A.  § szerint már nem jogosult, illetve nem kötelezett éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállítani, 
valamint
b) végelszámolása, felszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén.
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(3) Az  (1) bekezdés szerinti áttérés (visszatérés) időpontja az  (1) bekezdés a) vagy b) pontjában szereplő feltételek 
bekövetkezését követő bármely üzleti év első napja.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti áttérés (visszatérés) időpontja a  (2)  bekezdés a) vagy b)  pontjában bekövetkezett 
eseményt követő üzleti év első napja.
(5) Az  áttérés (a  visszatérés) napjával nyitómérleget és nyitó leltárt kell készíteni. Az  áttérés (a  visszatérés) üzleti 
évének könyvviteli nyilvántartásait a nyitómérleg alapján kell megnyitni.
(6) Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás felszámolása, végelszámolása esetén az  áttérés (a  visszatérés) időpontja 
a tevékenységi engedély visszavonásának a napja azzal, hogy a tevékenységet lezáró beszámolót a hitelintézetnek, 
a pénzügyi vállalkozásnak a végelszámolás, a felszámolás megkezdését megelőző napra, mint mérlegfordulónapra 
kell elkészítenie.
(7) Az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítéséről az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére történő áttérés 
(visszatérés) esetén a  nyitómérlegben az  eszközöket és forrásokat az  e  törvénynek megfelelő besorolásban, 
az áttérést megelőző üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan összeállított és letétbe helyezett IFRS-ek szerinti 
éves beszámoló mérlegében szereplő könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti eszközök és források tekintetében bekerülési értéknek a  nyitómérlegben szereplő 
eszközök és források könyv szerinti értéke minősül, kivéve az  IAS 38 Immateriális javak, az  IAS 16 Ingatlanok, 
gépek, és berendezések, az  IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard szerinti eszközöket és az  IAS 39 Pénzügyi 
instrumentumok című standard szerinti követeléseket, amelyeknél a bekerülési érték az IFRS-ek szerinti bekerülési 
érték, azzal, hogy azok esetében az  IFRS-ek szerinti bekerülési érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet 
értékcsökkenésként, illetve értékvesztésként kell figyelembe venni.
(9) A (7) bekezdés szerinti nyitómérlegben szereplő eszközök és források értékének meghatározásánál:
a) tőketartalék növekedéseként kell kimutatni a 36. § szerinti összegeket, valamint a következő tételeket:
aa) az  átértékelési modell alkalmazása esetén az  IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az  IAS 38 
Immateriális javak című standardok szerint keletkezett és értékelt tárgyi eszközök és immateriális javak halmozott 
átértékelési különbözetének értékcsökkentett értékét,
ab) az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok című standard alapján valós érték modell alkalmazása esetén a befektetési 
célú ingatlanok halmozott valós értékének nyereségét,
ac) az  IAS 41 Mezőgazdaság című standard szerinti biológiai eszközökre és mezőgazdasági termékekre elszámolt 
halmozott valós értékének nyereségét;
b) a jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszközök, átvett eszközök értékéből halasztott bevételként 
kimutatott bármely összeget a tőketartalék növekedéseként kell elszámolni;
c) a  kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként kimutatott összegét a  lekötött tartalék növekedéseként 
kell elszámolni;
d) az  adott pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként kimutatott összegét az  eredménytartalék csökkenéseként kell 
elszámolni;
e) a  3.  § (9)  bekezdés 3.  pontja szerint tőkeinstrumentumnak, de az  IFRS-ek szerint részben vagy egészben 
kötelezettségnek minősülő tételek (ide értve a  visszaváltható részvény) névértéket meghaladó összegét 
a tőketartalék növekedéseként kell elszámolni;
f ) a  tulajdonosokkal szemben tőkeemelés miatt kimutatott követelésből a  jegyzett tőke emelésének megfelelő 
összeget a  jegyzett, de be nem fizetett tőke növekedéseként, a  névértéken felüli összeget a  tőketartalék 
csökkenéseként kell elszámolni;
g) a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek 35. § (10) bekezdése szerint számított összegét eszközként kell 
kimutatni a lekötött tartalék egyidejű növelése mellett;
h) a nyitómérlegben tőketartalékként kizárólag az a), b), e) és f ) pontban foglalt tételeket lehet szerepeltetni;
i) a nyitómérlegben lekötött tartalékként kizárólag a c) és g) pontban foglalt tételek alapján számított összeget lehet 
szerepeltetni;
j) a  nyitómérlegben értékelési tartalékként kizárólag az  értékesíthető pénzügyi eszközök és a  cash flow fedezeti 
instrumentumok halmozott valós érték változását lehet kimutatni;
k) az IAS 12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott adó követeléseket vagy kötelezettségeket ki 
kell vezetni a tőke azon tartalékával szemben, amivel szemben eredetileg a tétel megjelenítésre került. Amennyiben 
ez nem állapítható meg, a kivezetést az eredménytartalékkal szemben kell elvégezni;
l) az értékesíthető pénzügyi eszközök és cash flow fedezeti instrumentumok értékelési különbözete e törvény valós 
értékelésre vonatkozó szabályai szerint szüntetendő meg;
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m) az  IAS 19 Munkavállalói juttatások című standard szerinti munkaviszony megszűnése miatt meghatározott 
juttatási programok aktuáriusi nyereségét és veszteségét az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni;
n) az  a)–m)  pontokban foglalt rendezések elvégzése után az  eredménytartalék összegét úgy kell megállapítani 
a nyitómérlegben, hogy az összes eszközök és összes források összege megegyezzen;
o) a  42–43.  §-ok szerint kötelezettségnek, de az  IFRS-ek szerint részben vagy egészben saját tőkének minősülő 
tételek esetében a nyitómérlegben a kötelezettséget a visszafizetendő összegben kell kimutatni. A visszafizetendő 
összeg és a kötelezettség IFRS-ek szerinti könyv szerinti értékének különbözetét az aktív időbeli elhatárolások között 
kell állományba venni, és azt időarányosan egyéb ráfordításként kell elszámolni az eredmény terhére;
p) a  42–43.  §-ok szerint kötelezettségnek, de az  IFRS-ek szerint egészében pénzügyi kötelezettségnek minősülő 
tételre a 68. § (1) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.
(10) Az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítéséről az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére történő áttérést 
(visszatérést) követő üzleti év mérlegében összehasonlító adatként a nyitómérleg adatait kell szerepeltetni.
(11) Az áttérés (a visszatérés) utáni első üzleti év eredménykimutatásában összehasonlító adat nem szerepelhet.
(12) Az  áttérés (a  visszatérés) utáni első üzleti évre vonatkozó éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a következőket:
a) az  áttérés (a  visszatérés) előtti utolsó üzleti év IFRS-ek szerinti éves beszámolója zárómérlegében szereplő 
adatoknak, a nyitómérlegnek való megfeleltetését és a lényeges módosító tételek szöveges magyarázatát, valamint
b) az  áttérés (a  visszatérés) előtti utolsó üzleti év IFRS-ek szerinti éves beszámolója eredménykimutatásának 
adatait, továbbá az  e  törvény szerinti éves beszámoló eredménykimutatása és az  IFRS-ek szerinti éves beszámoló 
eredménykimutatása közötti eltérések lényeges tételeinek szöveges magyarázatát.
(13) Az  áttérés (a  visszatérés) időpontjában még le nem zárt lízingszerződés, beruházási szerződés, valamint 
értékesítési ügyletre vonatkozó szerződés elszámolása tekintetében a  nyitómérlegben nem kell módosításokat 
végezni. Az  ilyen szerződéseket az  áttérést (a  visszatérést) követően is az  IFRS-ek előírásainak megfelelően kell 
elszámolni a szerződések megszűnéséig.
(14) A nyitómérlegben értékelési tartalékként kimutatott összegek kivezetésére az 59. § előírásait kell alkalmazni.

Átalakulás, egyesülés, szétválás különös előírásai
114/E.  § (1) Az  átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett, IFRS-ek szerinti éves beszámolót összeállító 
gazdasági társaság átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az  IFRS-ek értékelési elveit követve, a 136–144. §-okban 
előírtak alapján, átalakulási vagyonmérleget és vagyonleltárt készít, a  (2)–(9)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
(2) Amennyiben az egyesülésben érintett gazdasági társaságok között van e törvény szerinti és az  IFRS-ek szerinti 
éves beszámolót készítő gazdasági társaság is, akkor:
a) összeolvadás esetén az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő, megszűnő gazdasági társaságnak 
a  vagyonmérlege összeállítása során át kell térnie az  e  törvény szerinti éves beszámoló készítés szabályainak 
az alkalmazására;
b) beolvadás esetén az  átvevő (beolvasztó) gazdasági társaság által alkalmazott beszámoló készítési szabályoktól 
eltérő szabályokat alkalmazó megszűnő gazdasági társaságnak a  vagyonmérlege összeállítása során át kell térnie 
az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaság által alkalmazott beszámoló készítési szabályokra.
(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a vagyonleltár-
tervezetet és a  végleges vagyonleltárt) az  e  törvény szerinti beszámoló mérlegére és az  azt alátámasztó leltárra 
vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni a 136. § (4)–(7) és (9)–(10) bekezdésében, a 137. § (1)–(2) bekezdésében, 
a  138.  § (1)–(3), (5) és (7)  bekezdésében, a  139.  §-ban, a  140.  § (2)  bekezdésében, valamint a  141.  § (1)–(3) és 
(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a megszűnő gazdasági társaságnak át kell térnie az e törvény 
szerinti éves beszámoló készítés szabályainak az alkalmazására, a vagyonmérlegben a 136. § (4) bekezdés a) pontja 
szerinti könyv szerinti értéket a  114/D.  § (7)–(9)  bekezdésében meghatározott áttérési (visszatérési) szabályok 
alkalmazásával kell meghatároznia, és a vagyonmérlege „könyv szerinti érték” oszlopában a nyitómérleg adatait kell 
szerepeltetnie.
(5) Amennyiben a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  megszűnő gazdasági társaságnak át kell térnie az  IFRS-ek 
alkalmazására, a  vagyonmérlegben a  136.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti könyv szerinti értéket az  IFRS 1 
A  Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása című standard szabályainak megfelelő 
alkalmazásával kell meghatároznia.
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(6) Amennyiben az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság a vagyonmérlegét az  IFRS-ek szerint készíti el, 
a 136. § (8) bekezdést nem alkalmazhatja.
(7) Az (1) bekezdés szerinti átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság esetében:
a) a 137. § (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha az átértékelést az IFRS-ek előírásai is lehetővé teszik;
b) a 137. § (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a vagyonátértékelést az IFRS-ek előírják;
c) ha a  137.  § (2)  bekezdése és e  bekezdés alapján a  gazdálkodó nem alkalmazza, vagy nem alkalmazhatja 
a  vagyonátértékelést, úgy a  vagyonmérleg-tervezetben a  saját tőke összege (a  harmadik oszlopban) megegyezik 
a saját tőke (első oszlopban szereplő) könyv szerinti értékével;
d) a  vagyonmérlegben az  eszközök és a  kötelezettségek külön-külön kimutatott átértékelési különbözetét 
az IFRS-ek előírásai szerint kell elszámolni;
e) a 139. § (4) és (5) bekezdésében szereplő különbözeteket az IFRS-ek előírásai szerint kell elszámolni;
f ) az  átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének harmadik 
oszlopában a jegyzett tőke nem haladhatja meg a 114/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját tőkének a jegyzett, 
de be nem fizetett tőkével növelt és a 140. § (5) bekezdése alapján számított várható vagyonvesztés összegével és 
a 114/B. § (4) bekezdés h) pontja szerinti lekötött tartalékkal csökkentett összegét;
g) a  138.  § (4) és (6)  bekezdése, a  140.  § (1), (3), (5) és (7)  bekezdése, a  141.  § (4)–(5), (7) és (9)  bekezdése nem 
alkalmazható;
h) a  jegyzett tőkét le kell szállítani, ha az  átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság 
végleges vagyonmérlege alapján a  114/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti saját tőkének a  114/B.  § (4)  bekezdés 
h) pontja szerinti lekötött tartalékkal csökkentett és a 141. § (7) bekezdés szerinti jegyzett, de be nem fizetett tőke 
összegével növelt összege nem éri el a  vagyonmérleg-tervezet szerinti (a  cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke 
összegét.
(8) A  137.  § (1)  bekezdése szerinti átértékelés alkalmazása esetében az  eszközök és kötelezettségek 
vagyonmérlegben történő megjelenítésére és értékelésére az IFRS-ek előírásait kell alkalmazni.
(9) Amennyiben a  kiválással létrejövő IFRS-eket alkalmazó gazdasági társaság élt a  137.  § (1)  bekezdésében, 
valamint a (7) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott átértékeléssel, a vagyonmérleg-tervezete „különbözetek” 
oszlopában elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet, a (7) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak 
szerint.

Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás különös szabályai
114/F.  § Amennyiben az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó végelszámolás, felszámolás, illetve 
kényszertörlési eljárás alá kerül, akkor a  végelszámolás, a  felszámolás, illetve a  kényszertörlési eljárás kezdő 
időpontjával az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére, továbbá a végelszámolás és a felszámolás számviteli 
feladataira vonatkozó előírásokat köteles alkalmazni.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség
114/G.  § (1) Ha az  összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett anyavállalat éves beszámolóját 
az  IFRS-ek szerint készíti el, akkor az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját is az  IFRS-ek szerint kell 
összeállítania.
(2) Az  anyavállalat (1)  bekezdés szerinti összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettségét 
a 115–117. §-ok előírásai szerint kell megállapítani.

Egyéb speciális rendelkezések
114/H.  § (1) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő pénzügyi intézmény és befektetési vállalkozás minden 
hónap utolsó napjára vonatkozóan, továbbá a biztosító minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan – a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank részére készített 
évközi jelentések (adatszolgáltatások) elkészítése céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- 
és eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá a  0. Nyilvántartási 
számlák számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli tételekről összesítést készíteni, valamint biztosítani, hogy 
a kapcsolódó analitikus nyilvántartások rendelkezésre álljanak.
(2) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő hitelintézet és a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás a  devizaeszközeit és a  devizakötelezettségeit a  Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett, a  hónap utolsó napján és az  év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles 
értékelni minden hónap utolsó napján és a mérlegfordulónapi értékelés során.
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(3) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő pénzügyi vállalkozás és biztosító a  devizaeszközeit és 
a devizakötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a negyedév utolsó napján és az év utolsó napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles értékelni minden negyedév utolsó napján és a  mérlegfordulónapi 
értékelés során.”

9. §  Az Szt. 136. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó 
vagyonleltárt (mind a  vagyonleltár-tervezetet, mind a  végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. 
A  könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a  vagyonmérleg-tervezetet és vagyonmérleget, valamint az  azt 
alátámasztó vagyonleltár-tervezetet és vagyonleltárt a 136–143. § szerint állították-e össze. Az átalakulás számviteli 
bizonylata a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg.”

10. §  Az Szt. 141. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  jegyzett tőkét le kell szállítani az  egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 
2013.  évi CLXXVI.  törvény 11.  § (2)  bekezdésének megfelelően, ha az  átalakulással létrejövő gazdasági társaság 
végleges vagyonmérlege szerinti saját tőkéjének – a 140. § (3) bekezdése szerinti lekötött tartalékkal csökkentett, 
illetve a (7) bekezdés szerinti jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt – összege nem 
éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke összegét.”

11. §  Az Szt. 158. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  éves beszámolót, az  összevont (konszolidált) éves beszámolót – a  9/A.  §, valamint a  10.  § 
(2) és (3) bekezdése alapján – az IFRS-ek szerint állították össze, úgy erre a könyvvizsgálói záradékban is megfelelően 
utalni kell.”

12. § (1) Az Szt. 177. §-a a következő (48)–(53) bekezdéssel egészül ki:
„(48) E  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015.  évi CI.  törvénnyel módosított 52.  § (4)  bekezdése hatálybalépését megelőző napon 
hatályos 3.  § (5)  bekezdés 1.  pont a)  alpontja szerint keletkezett és a  2016.  évi üzleti év nyitó adatai között 
kimutatott üzleti vagy cégértékre, valamint a  124.  § (8)  bekezdése a)  pontja szerint keletkezett és 2016.  évi üzleti 
év nyitó adatai között kimutatott aktív tőkekonszolidációs különbözetre e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi  
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 52. § 
(4)  bekezdése helyett az  üzleti vagy cégérték, valamint az  aktív tőkekonszolidációs különbözet nyilvántartásba 
vételének napján hatályos rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
(49) A  (46)  bekezdés alkalmazása során, amennyiben a  kapcsolódó részesedés könyv szerinti értéke kisebb, 
mint a  2016.  évi üzleti év nyitó adatai között kimutatott negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke, úgy 
az  összevezetés után fennmaradó negatív üzleti vagy cégértékre e  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi 
C.  törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.  évi CI.  törvénnyel módosított 
45.  § (4)  bekezdése helyett az  üzleti vagy cégérték nyilvántartásba vételének napján   hatályos rendelkezéseket is 
alkalmazni lehet.
(50) A  (46)  bekezdés alkalmazása során, amennyiben a  2016.  évi üzleti év nyitó adatai között kimutatott üzleti 
vagy cégértékhez, illetve negatív üzleti vagy cégértékhez kapcsolódóan részesedés már nincs kimutatva, akkor 
az  üzleti vagy cégértékre, illetve a  negatív üzleti vagy cégértékre e  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi  
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 52. § 
(4) bekezdése, illetve 45. § (4) bekezdése helyett az üzleti vagy cégérték nyilvántartásba vételének napján  hatályos 
rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
(51) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015.  évi CLXXVIII.  törvénnyel megállapított 6.  § (6)  bekezdését, 4.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/A.  §-át,  
V/A. Fejezetét először a 2016. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra kell alkalmazni.
(52) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015.  évi CLXXVIII.  törvénnyel megállapított 77.  § (3)  bekezdés e)  pontját és a  97.  § (1) és (2)  bekezdését 
a 2015. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra is alkalmazni lehet.
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(53) Annak a  vállalkozónak, amely az  IFRS-eket a  2016.  évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra 
alkalmazza először, a  114/C.  § (4)  bekezdése szerinti bejelentést az  áttérés napját követő 15 napon belül kell 
megtennie.”

 (2) Az Szt. 177. §-a a következő (54) és (55) bekezdéssel egészül ki:
„(54) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015. évi CLXXVIII.  törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át – az  (55) bekezdésben foglalt eltéréssel – 
először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(55) A  szövetkezeti hitelintézet és a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló törvény szerinti integrációban résztvevő szövetkezeti hitelintézet és egyéb 
hitelintézet, továbbá a 3. § (10) bekezdés 3. pontja szerinti kisebb méretű hitelintézet, valamint a Takarékbank Zrt. és 
a Magyar Export-Import Bank Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási 
célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra köteles alkalmazni azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra történő alkalmazás is megengedett.”

13. §  Az Szt. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Az Szt.
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont l) alpontjában, 178. § (1) bekezdés b) pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet 

végző szervezet,” szövegrész helyébe az „a központi értéktári, a  központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezet,” szöveg,

b) 3.  § (8)  bekezdés 1.  pontjában az „elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet” szövegrész 
helyébe a „központi értéktár, központi szerződő fél, központi értéktári tevékenység, központi szerződő fél 
tevékenység” szöveg,

c) 10. § (6) bekezdésében a „vállalkozó” szövegrész helyébe a „gazdálkodó” szöveg,
d) 77. § (3) bekezdés e) pontjában a „közvetlen értékesítéséből” szövegrész helyébe az „értékesítéséből (ide értve 

azt is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva)” szöveg,
e) 84. § (1) bekezdésében a „mérlegkészítés időpontjáig” szövegrész helyébe a „mérlegfordulónapig” szöveg,
f ) 97. § (1) és (2) bekezdésében a „második évi beszámoló elkészítését követő” szövegrész helyébe a „második 

üzleti évet követő évtől” szöveg,
g) 133. § (7) bekezdésében az „a nemzetközi számviteli standardok” szövegrészek helyébe az „az IFRS-ek” szöveg,
h) 134/C. § (4) bekezdésében a „meghaladja” szövegrész helyébe a „nem haladja meg” szöveg,
i) 139. § (5) bekezdésében a „kötelezettségek” szövegrészek helyébe a „kötelezettségek, céltartalékok” szöveg,
j) 141.  § (9)  bekezdésében a  „követelések és kötelezettségek” szövegrész helyébe a  „követelések és 

kötelezettségek, céltartalékok” szöveg
lép.

II. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

15. §  A helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Htv.) a  40/A.  §-t követően a  következő alcímmel 
egészül ki:
„Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó sajátos rendelkezések
40/B. § Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő vállalkozó e törvény szabályait a nettó árbevétel, az eladott 
áruk beszerzési értéke, az  anyagköltség, a  közvetített szolgáltatások értéke, alvállalkozói teljesítések értéke 
megállapítása során a  40/C–40/J.  §-okban, az  iparűzési adókötelezettség teljesítése során a  40/K–40/M.  §-okban 
foglalt eltéréssel alkalmazza.
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40/C. § (1) Az 52. § 22. pontjának a) alpontjától eltérően – a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, 
befektetési vállalkozónak nem minősülő vállalkozó esetén – a  nettó árbevétel a  (2)–(4)  bekezdésben felsorolt 
tételekkel korrigált
a) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének a) pontja szerinti áru értékesítése,
b) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtása,
c) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének c) pontja szerinti jogdíjra való jogosultság,
d) az IAS 11 Beruházási szerződések című standard szerinti beruházási szerződés alapján történő szolgáltatás 
nyújtása
miatt az  üzleti évben az  IAS 18 Bevételek című standard alapján elszámolt és a  más standardok által az  IAS 18 
Bevételek című standard szerint bevételként (árbevételként) elszámolni rendelt bevétel (árbevétel), függetlenül 
attól, hogy a bevétel (árbevétel) folytatódó vagy megszűnt tevékenységből származik (a továbbiakban együttesen: 
bevétel).
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:
a) az IAS 18 Bevételek című standard 12. bekezdése szerint bevételt nem eredményező csere esetén az elcserélt áru 
vagy szolgáltatás számlázott értékével, ennek hiányában valós értékével,
b) a nem számlázott, utólag adott, az  IAS 18 Bevételek című standard alkalmazásával az  (1)  bekezdés szerint 
bevételként figyelembe nem vett engedmény összegével,
c) az IAS 18 Bevételek című standard 11. bekezdése alapján elszámolt kamatbevétellel,
d) az IAS 11 Beruházási szerződések című standard 12. bekezdésének c) pontja alapján bevételként figyelembe nem 
vett kötbér összegével,
e) az 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet esetén a közvetített szolgáltatás, valamint 
az  adóalany által saját nevében, de megbízója javára kötött adásvételi szerződéssel értékesített termék (ingó, 
ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapított bekerülési értékének megfelelő összeggel,
f ) az (1) bekezdés a)–d) pontban említett ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel 
az (1) bekezdés a)–d) pontban említett ügyletről kiállított bizonylaton (számlán) szereplő értéket az IFRS-ek szerint 
a bevételt (árbevételt) – annak elszámolásakor – csökkenteni kell,
g) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelelő szerződés esetén a  lízingfutamidő 
kezdetének adóévében a lízingbe (visszlízingbe) adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti 
közvetlen költségeket nem tartalmazó értékével,
h) az olyan termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó összeggel, mely kizárólag amiatt nem minősül 
az (1) bekezdés szerinti bevételnek, mert nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett,
i) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti üzletág átruházásakor az  üzletág átruházásáért kapott, 
az átadott eszközök – az átadott kötelezettségek értékével csökkentett – piaci értékét meghaladó ellenértékét,
j) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe) 
adónál az IAS 17 Lízingek című standard 50. bekezdése szerint árbevételként elszámolt összeggel,
k) azzal az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja vagy az  a), e) és g)–j)  pont szerinti ügyletről kiállított bizonylaton (számlán) 
feltüntetett – általános forgalmi adó nélküli – összeggel (vevőtől várt ellenszolgáltatással), amelyet a  vállalkozó 
az  adóévben vagy azt követően az  IFRS-ek szerint bevételként (árbevételként) vagy az  a)–j)  pontok szerinti 
adóalap-növelő tételként nem számolhat el,
feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:
a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 20. pontja szerinti jogdíjjal,
b) a felszolgálási díjjal,
c) az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó, valamint a  népegészségügyi 
termékadóról szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összegével a  jövedéki adó, 
a regisztrációs adó, az energiaadó, a népegészségügyi termékadó alanya esetén,
d) a saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó bevétellel,
e) az (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az  összeggel, amellyel 
az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti ügyletről kiállított számlán szereplő értéket az  IFRS-ek szerint a  bevétel 
(árbevétel) elszámolásakor növelni kell
feltéve, ha az  az IFRS-ek alkalmazásával az  (1)  bekezdés szerint bevételnek, vagy a  (2)  bekezdés szerint bevételt 
növelő tételnek minősül.
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40/D.  § (1) Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás esetén – az  52.  § 22.  pontjának 
b)  alpontjától eltérően – nettó árbevétel az  IAS 18 Bevételek című standard szerint kamatként elszámolt bevétel  
(2)–(3) bekezdések szerint korrigált összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:
a) a kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt ráfordítások (fizetett, járó díjak, jutalékok) összegével,
b) a nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 Bevételek című standard alapján elszámolt bevétellel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összegével),
c) az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás című standard 11. bekezdése szerinti pénzügyi instrumentum 
üzleti évben való eladása esetén, az elért nyereséggel, nyereségjellegű különbözettel,
d) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelelő szerződés esetén a  lízingfutamidő 
kezdetének adóévében a lízingbe (visszlízingbe) adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti 
közvetlen költségeket nem tartalmazó értékével,
e) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe) 
adónál az (1) bekezdésben foglaltak alapján figyelembe nem vett, az IAS 17 Lízingek című standard 50. bekezdése 
szerint árbevételként elszámolt összeggel,
f ) nem szokásos tevékenység folytatása során elszámolt bevétellel, egyéb bevétellel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:
a) az üzleti évben ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamattal,
b) az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a  lízingbe adónál 
kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, 
a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével.
40/E.  § (1) Biztosító esetén – eltérően az  52.  § 22.  pontjának c)  alpontjától – nettó árbevétel a  40/D.  §  
(1)–(3) bekezdései szerint számított – a (2) és (3) bekezdések szerint korrigált – bevétel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell az üzleti évben elszámolt díjbevétellel.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell az  üzleti évben a  biztosítót terhelő, a  biztosítási szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítással.
40/F.  § (1) Az  52.  § 36.  pontjában foglaltaktól eltérően eladott áruk beszerzési értéke az  IAS 2 Készletek című 
standard és az IAS 18 Bevételek című standard szerinti, továbbértékesítés céljából vásárolt és birtokolt, üzleti évben 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan (a továbbiakban: kereskedelmi áru) – (2) és (3) bekezdés szerint korrigált – 
értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket növelni kell:
a) az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján a kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása 
során figyelembe vett, nem számlázott kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével,
b) a 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe adott készlet könyv szerinti értékével,
c) az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a  lízingbe adónál 
kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, 
a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével,
d) ha a  40/C.  § (2)  bekezdés e)  pontja alkalmazásának van helye, akkor az  értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értékével, továbbá az  olyan értékesített áru, telek 
vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értékével, mely csak azért nem minősül az  (1)  bekezdés szerinti 
kereskedelmi árunak, mert nem a szokásos tevékenység keretében értékesítik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket az adóévben csökkenteni kell az adóévet megelőző adóév(ek)ben 
a  (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeggel, ha az  IFRS-ek 
alkalmazásából az  következik, hogy az  az adóévben az  (1)–(2)  bekezdés szerint a  könyv szerinti érték összegét 
növeli.
40/G. § (1) Az 52. § 37. pontjában foglaltaktól eltérően anyagköltség az 52. § 67. pontja szerinti anyag üzleti évben 
ráfordításként elszámolt – (2) és (3) bekezdés szerint korrigált – felhasználáskori könyv szerinti értéke.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti anyagköltség összegét növelni kell az  anyag könyv szerinti értékének megállapítása 
során az  IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe nem vett, nem számlázott kapott 
kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti anyagköltség összegét csökkenteni kell annak az  anyagnak a  ráfordításként elszámolt 
könyv szerinti értékével, amelyet az  IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették.
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40/H. § Ha a 40/C. § (2) bekezdése e) pontja alkalmazásának van helye, akkor az 52. § 40. pontja szerinti közvetített 
szolgáltatások értékét növelni kell a  közvetített szolgáltatás számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó 
bekerülési értékével.
40/I. § Nem minősül alvállalkozói teljesítések értékének [52. § 32. pont] az az érték, mellyel a vállalkozó a 40/F. § vagy 
a 40/G. § vagy a 40/H. § alapján eladott áruk beszerzési értéke vagy anyagköltség vagy közvetített szolgáltatások 
értéke címén az adó alapját csökkentette.
40/J. § A vállalkozó első olyan adóéve, melyről éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti (a továbbiakban: áttérés 
adóéve) adóalapját
a) növelni kell az áttérés adóévét megelőzően folytatott ügyletből származó
aa) azon, az  áttérés adóévében vagy azt követő bármely adóévben a  40/C.  § szerinti nettó árbevételnek nem 
minősülő összeggel, amelyet a  vállalkozó az  iparűzési adó alapjának számításakor az  áttérés adóévét megelőző 
bármely adóévben nettó árbevételként még nem vett figyelembe, és ha a vállalkozó az IFRS-ekre nem tért volna át 
az áttérés évében vagy az azt követő bármely adóévben nettó árbevételnek minősülne,
ab) azon költség, ráfordítás összegével, amellyel a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának számítása során a nettó 
árbevételt az  áttérés adóévét megelőző bármely adóévben és az  áttérés adóévében vagy azt követő bármely 
adóévben is csökkenti;
b) csökkenteni kell az áttérés adóévét megelőzően folytatott ügyletből származó
ba) azon bevétel összegével, amelyet a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának számítása során az áttérés adóévét 
megelőző bármely adóévben és az  áttérés adóévében vagy azt követő bármely adóévben nettó árbevételként 
figyelembe vesz,
bb) azon az IFRS-ek alkalmazásában nettó árbevételt csökkentő költségnek, ráfordításnak nem minősülő összeggel, 
amellyel a  vállalkozó a  helyi iparűzési adó alapjának számítása során az  áttérés adóévét megelőző bármely 
adóévben nettó árbevételét nem csökkentette, és azt, ha a  az IFRS-ek alkalmazására nem tért volna át az  áttérés 
évében, vagy azt követő bármely adóévben nettó árbevételt csökkentő ráfordításként számolhatna el.
40/K.  § (1) Ha az  áttérés adóévének vagy az  áttérés adóévét követő adóévnek (a  továbbiakban együtt: átmeneti 
adóévek) az iparűzési adóalapja [39. §] a 40/B–40/J. §-ok alkalmazásával kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző 
adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege, akkor az  átmeneti adóévek adóalapja – a  (2)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – az utóbbi.
(2) Az  adóhatóság az  (1)  bekezdés hatálya alá eső vállalkozó – az  átmeneti adóévről szóló bevallás benyújtásával 
egyidejűleg előterjesztett – kérelme alapján az átmeneti adóév adóalapjaként fogadja el a 40/B–40/I. §-ok figyelmen 
kívül hagyásával számított, a 40/J. § szerinti összeggel korrigált összeget, ha az kisebb, mint az (1) bekezdés szerinti 
adóalap.
40/L. § (1) Ha az áttérés adóévében a 40/B–40/J. §-ok alkalmazásával számított iparűzési adó összege kisebb, mint 
az áttérés adóévét megelőző adóév iparűzési adójának összege, akkor az áttérés adóévét követő adóévben kezdődő 
adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegének összege az utóbbi.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá eső vállalkozás esetén az áttérés adóévében és áttérés adóévét követő előlegfizetési 
időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről szóló törvény szerinti előleg-mérséklésnek nincs helye.
40/M.  § Az  IFRS-eket alkalmazó vállalkozó – az  áttérés adóévét megelőző adóévről szóló társasági adóbevallás-
benyújtással egyidejűleg, elektronikus úton, az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – adatot 
szolgáltat az állami adóhatósághoz:
a) az áttérés adóévét megelőző adóévben bevallott vállalkozási szintű nettó árbevétel összetevőinek összegéről és 
a nettó árbevételt csökkentő költségek és ráfordítások jogcímenkénti összegéről,
b) az áttérés adóévét megelőző adóév adatai alapján az e fejezet szerinti kiszámított nettó árbevétel összetevőinek 
összegéről és a nettó árbevétel-csökkentő költségek, ráfordítások összegéről.”

16. § (1) A Htv. 52. §-a 22. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) a  számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó 
esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének 
együttes összege), csökkentve a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, 
árbevételként elszámolt ellenértékkel, a  jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az  adóhatósággal 
elszámolt – az  egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az  egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó 
összegével, továbbá az  egyéb ráfordítások között kimutatott, az  adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, 
energiaadó, népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó 
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összegével, feltéve, ha az  így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó, népegészségügyi termékadó összege 
az  értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a  külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként 
elszámolt összegével, a b)-h) alpontokban foglalt eltérésekkel,”

 (2) A Htv. 52. §-a a következő 65–67. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„65. nemzetközi számviteli standardok: a számvitelről szóló törvény szerinti azonos elnevezésű fogalom;
66. IFRS-ek: a számvitelről szóló törvény szerinti azonos elnevezésű fogalom;
67. anyag az IFRS-ek szerint beszámolót készítő vállalkozó esetén: IAS 2 Készletek című standard 6. bekezdés c) pontja 
szerinti készlet.”

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

17. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao.  törvény) 1.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően a  számvitelről szóló törvény 9/A.  §-a alapján az  éves beszámolóját, a  könyvviteli 
zárlatát a  számvitelről szóló törvény 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek szerint összeállító 
adózó e  törvényt az  IFRS-ek rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban értelmezi és alkalmazza, kivéve, 
ha e  törvény valamely rendelkezése ezen adózók vonatkozásában kifejezetten utal a  számvitelről szóló törvény 
valamely rendelkezésének alkalmazására. Az IFRS-ek rendelkezéseitől a valós bemutatás érdekében történő eltérés 
nem eredményezheti az adókötelezettség változását.”

18. § (1) A Tao. törvény 4. § 4. pontja a következő e) és f ) alponttal egészül ki:
„e) az  a)  alpontban foglaltaktól eltérően az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító 
adózónál a  helyi adókról szóló törvény „Az éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra 
vonatkozó sajátos rendelkezések” című alcíme alatt meghatározott nettó árbevétel csökkentve a  termeléshez, 
a  tevékenységhez, a  szolgáltatáshoz, az  értékesítéshez kapcsolódó – a  saját termelésű készlet költségei között 
el nem számolt – fogyasztási adó, jövedéki adó összegével, növelve az  e  törvény szerinti jogdíjból származó, 
árbevételként elszámolt ellenértékkel,
f ) a b)–d) alpontokban foglaltaktól eltérően az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító 
adózónál a  helyi adókról szóló törvény „Az éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó 
sajátos rendelkezések” című alcíme alatt meghatározott nettó árbevétel;”

 (2) A Tao. törvény 4. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. összes bevétel: az  adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az  adóév utolsó napjára 
vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és pénzügyi 
műveletek bevételei, továbbá az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító 
adózónál az  adóévre vonatkozó beszámolóban az  adózás előtti eredmény javára (bevételként, nyereségjellegű 
különbözetként) elszámolt összeg, ideértve a megszűnt tevékenységek eredmény javára elszámolt összegét is;”

19. §  A Tao. törvény 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózó az  (1)–(2)  bekezdés 
rendelkezéseit a II/A. fejezetben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.”

20. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés dz) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„dz) a bejelentett részesedés értékesítésének, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi 
árfolyamnyeresége (csökkentve mindkét esetben az  üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt 
ráfordítással), feltéve, hogy a  részesedést az  adózó (ideértve jogelődjét is) az  értékesítését megelőzően legalább 
egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván, továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt 
értékvesztés,”

21. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„e) a bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből 
származó nyereség, feltéve, hogy az  adózó (ideértve a  jogelődjét is) az  immateriális jószágot az  értékesítést 
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(kivezetést) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az  eszközei között tartotta nyilván, és feltéve, hogy 
a  bejelentés adóévét megelőző adóévben az  ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből 
származó nyereségre nem alkalmazta a 7. § (1) bekezdés c) pontját,”

22. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés gy) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„gy) a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál)
1. a kivezetett (részben kivezetett) részesedés – ideértve az előtársasággal szemben a vagyoni hozzájárulás alapján 
kimutatott követelést is, de ide nem értve az  ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést – következtében 
az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés (10) bekezdés szerinti bekerülési értékének a könyv szerinti 
értéket meghaladó részével, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke 
tőkekivonás útján történő leszállítása vagy kedvezményezett átalakulás következtében szűnt meg, illetve csökkent, 
figyelemmel a 2. pontban foglaltakra,
2. az  ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés 1.  pont szerinti kivonásakor a  kivezetés következtében 
az  adóévben elszámolt bevétel csökkentve a  részesedés (10)  bekezdés szerinti bekerülési értékének a  könyv 
szerinti értéket meghaladó részével, legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének f ) pontja alapján az adózás előtti eredmény 
növeléseként elszámolt – az  erre vonatkozó adóbevallással és az  azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt – és 
az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg,”

23. §  A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„m) az adózónál
a) az  ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az  adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, 
árfolyamveszteség, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt veszteség, 
árfolyamveszteség, vagy
b) a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, 
a  részesedés bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az  átalakulás, egyesülés, szétválás miatti 
elszámolást) következtében elszámolt veszteség, árfolyamveszteség (figyelembe véve az  üzleti vagy cégérték 
kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is),”

24. §  A Tao. törvény a 18. §-t követően a következő fejezettel egészül ki:
„AZ ÉVES BESZÁMOLÓJÁT, A KÖNYVVITELI ZÁRLATÁT AZ IFRS-EK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTÓ ADÓZÓRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
II/A. FEJEZET
18/A.  § (1) Az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózó társasági 
adókötelezettségét e törvény rendelkezései szerint, az e fejezetben foglalt eltérések figyelembevételével határozza 
meg.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adózó a  6.  § (1)  bekezdés alkalmazásában adózás előtti eredményként a  számvitelről 
szóló törvény 114/A.  § 8.  pontja szerinti adózás előtti eredményt veszi figyelembe, azzal, hogy az  (1)  bekezdés 
szerinti adózó a  társasági adókötelezettségét a  folytatódó és a  megszűnt tevékenységek figyelembevételével 
határozza meg.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adózó társasági adókötelezettségét a  beszámoló, a  könyvviteli zárlat funkcionális 
pénznemben kifejezett adatainak az  alapulvételével állapítja meg. Az  (1)  bekezdés szerinti adózó a  funkcionális 
pénznemben kifejezett adatokat az 5. § (8) bekezdésének megfelelő alkalmazásával számítja át forintra.
(4) Ahol e törvény bevételként, ráfordításként elszámolt összegekről rendelkezik, ott az (1) bekezdés szerinti adózó 
értelemszerűen az adózás előtti eredmény javára, terhére elszámolt összegeket veszi figyelembe.
18/B. § (1) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:
a) a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék tényleges nyereségadó-ráfordításként elszámolt adóévi összege,
b) a  22.  § (1)  bekezdése, a  22/C.  § (2)  bekezdése szerint az  arra jogosult szervezet részére juttatott támogatás 
nyereségadó-ráfordításként elszámolt adóévi összege (ide nem értve a  kiegészítő támogatás, kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás összegét),
c) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás előtti eredmény javára elszámolt adóévi összege,
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d) a  számviteli politikában történő változás visszamenőleges alkalmazása eredményeképpen az  eredménytartalék 
csökkenéseként elszámolt, a  változást megelőző adóévekre vonatkozó, a  társasági adó figyelembevétele nélkül 
számított összeg a változás adóévében,
e) a  saját részvény, a  saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetésekor 
közvetlenül a saját tőke adóévi csökkenéseként elszámolt veszteség összege,
f ) a (2) bekezdés e) pontja alapján a korábbi adóév(ek)ben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe 
vett összegből az adózás előtti eredmény javára elszámolt adóévi összeg,

g) az  IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az  állami közreműködés közzététele című standard vagy az  IAS 
41 Mezőgazdaság című standard szerinti mezőgazdasági támogatásoknak az  adózás előtti eredmény javára 
elszámolt adóévi összege, amennyiben a  pénzmozgással, illetve az  eszközmozgással egyidejűleg más jogszabály 
a  tőketartalékba helyezett pénzeszközök, átvett eszközök értékét a  számvitelről szóló törvény 36.  § (1)  bekezdés 
f ) pontja alapján a tőketartalék növekedéseként rendeli elszámolni,
h) a  munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az  adózás 
előtti eredmény javára elszámolt adóévi összeg.
(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:
a) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összege,
b) a  számviteli politikában történő változás visszamenőleges alkalmazása eredményeképpen az  eredménytartalék 
növekedéseként elszámolt, a  változást megelőző adóévekre vonatkozó, a  társasági adó figyelembe vétele nélkül 
számított összeg a változás adóévében,
c) a  saját részvény, a  saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetésekor 
közvetlenül a saját tőke adóévi növekedéseként elszámolt nyereség összege,
d) a munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az  adózás 
előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összeg,
e) a  kamatozó részvényre adóévi kamatráfordításként elszámolt összeg, valamint a  visszaváltható részvény és 
az elsőbbségi részvény alapján fizetendő osztalék kamatráfordításként elszámolt adóévi összege,
f ) az  (1)  bekezdés g)  pontja alapján a  korábbi adóév(ek)ben az  adózás előtti eredményt csökkentő tételként 
figyelembe vett összegből az adózás előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összeg,
g) a  kibocsátónál az  összetett pénzügyi instrumentum kötelezettség komponenséhez kapcsolódóan, az  adózás 
előtti eredmény terhére az instrumentum névleges kamatát meghaladóan elszámolt adóévi összeg.
18/C.  § (1) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  18/B.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazásával megállapított 
összeget (a továbbiakban: korrigált adózás előtti eredmény) csökkenti:
a) a  külföldi személynek vagy az  üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségűnek nem minősülő tulajdonosnak 
tulajdonosi minőségében az  adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott 
támogatással, juttatással, véglegesen átadott pénzeszközzel, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével 
(ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó 
által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség összegével, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési 
értékével, beleértve az  e  juttatásokkal kapcsolatosan fizetendő általános forgalmi adót is, akkor, ha a  18/A.  § 
(1) bekezdése szerinti adózó a juttatást nem az adózás előtti eredmény terhére számolja el feltéve, hogy a 18/A. § 
(1) bekezdése szerinti adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében 
a  juttatásban részesülő a  juttatást az  adózás előtti eredménye javára bevételként elszámolta és az  adózás előtti 
eredménye az e  juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló 
elkészítését követően nyilatkozat útján igazol,
b) a számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra 
(könyvvezetésre) történő áttérés következtében az  áttérés időpontját magában foglaló adóév (a  továbbiakban: 
áttérés adóéve) első napján fennálló, a  számvitelről szóló törvény szerinti saját tőke és az  IFRS-ek szerinti saját 
tőke eltérése és a  mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelenő egyedi mérlegtételek veszteségjellegű 
különbözetének összegéből azon résszel, amely az  áttérés adóévében vagy az  azt követő adóévekben 
az  adózás előtti eredmény növekedéseként kerül – vagy amennyiben az  adózó az  IFRS-ek szerinti beszámolóra 
(könyvvezetésre) nem tért volna át, az adózás előtti eredmény csökkenéseként került volna – elszámolásra, kivéve 
azon tételeket, amelyeket az adózó e törvény más rendelkezése alapján az adóalap megállapítása során figyelembe 
vesz.
(2) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  korrigált adózás előtti eredményt növeli a  számvitelről szóló törvény 
III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő 
áttérés következtében az  áttérés adóéve első napján fennálló, a  számvitelről szóló törvény szerinti saját tőke és 
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az  IFRS-ek szerinti saját tőke eltérése és a  mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelenő egyedi mérlegtételek 
nyereségjellegű különbözetének összegéből azon résszel, amely az  áttérés adóévében vagy az  azt követő 
adóévekben az  adózás előtti eredmény csökkentéseként kerül – vagy amennyiben az  adózó az  IFRS-ek szerinti 
beszámolóra (könyvvezetésre) nem tért volna át, az  adózás előtti eredmény növeléseként került volna  – 
elszámolásra, kivéve azon tételeket, amelyeket az  adózó e  törvény más rendelkezése alapján az  adóalap 
megállapítása során figyelembe vesz.
(3) A számvitelről szóló törvény 114/D. §-a, valamint a számvitelről szóló törvény 114/E. § (4) bekezdése hatálya alá 
tartozó adózó az  IFRS-ek szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) a  számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti 
beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés esetén az  adóalapját – az  adózás előtti eredménye módosítása 
révén – az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés és a (4) bekezdés értelemszerű alkalmazásával határozza meg.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti csökkentés és a (2) bekezdés szerinti növelés összege (egyenlege) 
negatív, akkor a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó azt az áttérés adóévében és az azt követő két adóévben három 
egyenlő részletben – az  adózás előtti eredmény csökkentése révén – érvényesíti az  adóalapjában. Amennyiben 
az  (1) bekezdés b) pontja szerinti csökkentés és a  (2) bekezdés szerinti növelés összege (egyenlege) pozitív, akkor 
azt a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó választása szerint az  áttérés adóévében egy összegben vagy az  áttérés 
adóévében és az azt követő két adóévben három egyenlő részletben – az adózás előtti eredmény növelése révén – 
érvényesíti az adóalapjában.
(5) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  tárgyi eszköz bekerülési értékét a  jövőbeni leszerelési költségekre 
tekintettel megállapított összeg figyelembe vétele nélkül állapítja meg. A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó ezen 
eszközök bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét elkülönítetten tartja nyilván.
(6) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  átértékelési modellben elszámolt tárgyi eszközök és immateriális 
javak, továbbá a valósérték-modellben elszámolt befektetési célú ingatlanok, biológiai eszközök és mezőgazdasági 
termékek bekerülési értékét a  valós érték változásaiból fakadó módosítások figyelembe vétele nélkül állapítja 
meg. A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó ezen eszközök bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét 
elkülönítetten tartja nyilván.
(7) A  befektetési célú ingatlanok, a  biológiai eszközök és a  mezőgazdasági termékek valósérték-modellel történő 
kimutatása esetén a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét
a) csökkenti a valós érték növekedése miatt az adózás előtti eredmény javára az adóévben elszámolt összeg,
b) növeli a valós érték csökkenése miatt az adózás előtti eredmény terhére az adóévben elszámolt összeg.
(8) A (7) bekezdés szerinti eszközök esetén a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó alkalmazhatja a 7. § (1) bekezdés 
d)  pontjában foglalt rendelkezéseket függetlenül attól, hogy az  adózás előtti eredmény terhére nem számolt el 
értékcsökkenést, feltéve hogy a bekerülésiérték-modellben az adott eszközre terv szerinti értékcsökkenést lehetett 
volna elszámolni.
(9) A  7.  § (1)  bekezdés d)  pontja, a  8.  § (1)  bekezdés b)  pontja, az  1. számú melléklet 2.  pontja, továbbá a  8.  § 
(1) bekezdés u) pont uc) alpontja alkalmazásában a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál a  forgóeszközök közé 
való átsorolásnak kell tekinteni az eszköz értékesítésre tartott eszközzé történő minősítését.
(10) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózónál a  4.  § 31/a.  pontja, valamint az  1. számú és 2. számú melléklet 
alkalmazása céljából az alapításkor, a tőkeemeléskor a jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a jegyzési, a kibocsátási 
érték és a  névérték különbözeteként, a  jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni) 
hozzájárulásként átvett (kapott) eszköz bekerülési értéke a  létesítő okiratban, annak módosításában, illetve 
a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban meghatározott értéke.
(11) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 7. § (1) bekezdés cs) pontja, a 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az  
1. számú melléklet alkalmazásában értelemszerűen terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összegnek és terven 
felüli értékcsökkenés visszaírt összegének tekinti az  adózás előtti eredményben elszámolt értékvesztést és annak 
az adózás előtti eredményben elszámolt visszaírását.
(12) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  7.  § (1)  bekezdés b)  pontját azzal az  eltéréssel alkalmazza, hogy 
az adózás előtti eredményét csökkenti
a) a (13)  bekezdés szerinti kötelezettségnek az  adóévben bekövetkező csökkenésével, ha a  (13)  bekezdés szerinti 
kötelezettség elszámolásakor az  adózás előtti eredmény terhére elszámolt ráfordításokkal az  adózás előtti 
eredményét vagy az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttéréskor az adó alapját növelte; és
b) bármely olyan céltartalék összegének a  tárgyidőszaki csökkenésével, amelyből származó ráfordítás eszköz 
bekerülési értékét képezte, ha a céltartalék tárgyidőszaki csökkenése a kötelezettség felmerülése miatt következett 
be és nem az adott eszköz bekerülési értékének csökkenéseként került elszámolásra.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 22829

(13) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  8.  § (1)  bekezdés a)  pontját azzal az  eltéréssel alkalmazza, hogy 
az adózás előtti eredményét növeli
a) a beruházási szerződésekből várható veszteségekkel;
b) azon munkavállalói juttatások miatt kimutatott kötelezettségekkel (beleértve a rövid és hosszú távú jutalmakat, 
a  végkielégítéseket és a  munkaviszony megszűnése utáni juttatásokat), amelyek a  mérlegfordulónapon valószínű 
vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan (ide nem értve 
a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított prémiumot, jutalmat 
és az  ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az  államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező 
befizetést is);
c) a 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelő céltartalékokkal;
d) a készpénzben teljesített részvényalapú kifizetési ügyletek miatt kimutatott kötelezettségekkel
kapcsolatban az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt ráfordításokkal.
(14) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  7.  § (1)  bekezdés c)  pontja, a  7.  § (1)  bekezdés f )  pontja, a  7.  § 
(15)  bekezdése, a  7.  § (16)  bekezdése, a  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja és az  1. számú melléklet 12.  pontja 
alkalmazásában az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján 
lekötött tartalékként kimutatott összegét a  számvitelről szóló törvény 114/B.  § (4)  bekezdés e) és h)  pontja 
figyelembevételével határozza meg.
(15) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  8.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti saját tőke adóévi napi átlagos 
állományát a számvitelről szóló törvény 114/B. §-a megfelelő alkalmazásával állapítja meg.
(16) A 18/B. § (2) bekezdés g) pontja szerinti növelő tételt figyelembe vevő adózó a 8. § (1) bekezdés j) pontját és 
a  8.  § (5)  bekezdését az  adóévben ráfordításként, eszköz bekerülési értékeként elszámolt kamatnak a  18/B.  § 
(2) bekezdés g) pontja szerinti összeg levonása után fennmaradó részére alkalmazza.
(17) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó e törvény 6. § (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdés f ) pontja, 7. § (1) bekezdés 
z) pontja, 7. § (12) bekezdése és 7. § (14) bekezdése alkalmazása során az adózás előtti eredmény (nyereség) helyett 
a korrigált adózás előtti eredményt (nyereséget) veszi figyelembe.
(18) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó esetében a  végelszámolás, a  felszámolás kezdő napját megelőző 
nappal lezáruló adóévben (ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül, az  utolsó adóévben) 
a (4) bekezdés alapján választása szerint elhalasztott összeg egy összegben esedékessé válik.
(19) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékének (szellemi terméknek) a számvitelről 
szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) 
történő áttérés miatti kivezetése esetén, a kivezetett eszközökre tekintettel jogosult a 7. § (1) bekezdés t) pontjában 
és a 7. § (17)–(18) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket alkalmazni olyan módon, mintha az áttérés nem történt 
volna meg.
(20) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó nem jogosult csökkenteni a  korrigált adózás előtti eredményt a  7.  § 
(1)  bekezdés t)  pontja és a  7.  § (17)–(18)  bekezdései alapján a  számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti 
beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés következtében 
(kizárólag az  áttérés miatt) elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, 
vagy az áttérés következtében (kizárólag az áttérés miatt) nyilvántartásba vett kísérleti fejlesztés aktivált értékével 
(szellemi termékkel).
18/D.  § (1) Amennyiben a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérés adóévéről szóló adóbevallásában 
meghatározott, az  adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos 
időszakra jutó társasági adóelőlegének összege nem éri el az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő 
adóját, akkor az  adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos 
időszakra jutó adóelőleget az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adója alapulvételével kell meghatározni 
(a  továbbiakban: adóelőleg-minimum). Amennyiben az  áttérés adóévét megelőző adóév időtartama nem éri el 
a  12 hónapot, akkor az  adóelőleg-minimum megegyezik az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adójának 
a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegével.
(2) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérés adóéve során esedékessé váló, továbbá az  áttérés adóévét 
követő adóév első hat hónapja során esedékessé váló társasági adóelőlegeinek az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti módosítását nem kérheti az adóhatóságtól.
(3) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó áttérés adóévéről szóló adóbevallásában bevallott társasági 
adóelőlegének összege, annak az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti, adóhatósági módosítása esetén sem 
csökkenhet az adóelőleg-minimum összege alá.
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(4) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérés adóévében és az  áttérést követő adóévben negyedévente, 
a  negyedévet követő hónap 20-ik napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra köteles a  várható éves adózás előtti 
eredményéről, adóalapjáról és fizetendő adójáról.
(5) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérést megelőző adóévről szóló társasági adóbevallásában, 
a  bevallással egyidejűleg adatot szolgáltat az  áttérést megelőző adóév IFRS-ek szerint meghatározott társasági 
adókötelezettségéről (adózás előtti eredményéről, korrigált adózás előtti eredményéről, adóalap-módosító 
tételeiről).
(6) A számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra 
(könyvvezetésre) áttérő adózó az áttérés adóévét megelőző adóévi társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről 
szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a  társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről 
szóló bevallásban, vagy – ha adóelőleg-kiegészítésre nem köteles – az  adóhatóság által rendszeresített külön 
nyomtatványon, elektronikus úton adatot szolgáltat a  18/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja és a  18/C.  § (2)  bekezdése 
szerint meghatározott tétel várható összegéről, továbbá az IFRS-ek szerinti saját tőke és a számvitelről szóló törvény 
szerinti saját tőke várható összegéről.
(7) Amennyiben a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó fizetendő adója az  áttérés adóévében és az  azt követő 
adóévben nem éri el az  áttérés adóévét megelőző adóévi fizetendő adóját, akkor – a  (8)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – az  áttérés adóévében és az  azt követő adóévben fizetendő adója az  áttérés adóévét megelőző 
adóévi fizetendő adó összege. Amennyiben az  áttérés adóévét megelőző adóév nem éri el a  12 hónapot, akkor 
e  rendelkezés alkalmazásában az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adójának a  működés naptári napjai 
alapján 12 hónapra számított összegét kell fizetendő adónak tekinteni.
(8) Az  adóhatóság a  (7)  bekezdés hatálya alá eső adózó társasági adóbevallásával egyidejűleg adóévenként 
előterjesztett kérelme alapján – amennyiben az  az adózóra nézve kedvezőbb adókötelezettséget eredményez  – 
a  kérelemben megjelölt, a  6.  § (2a)  bekezdése és a  II/A. fejezet figyelmen kívül hagyásával megállapított adóévi 
fizetendő adót tekinti fizetendő adónak, ha az adózó alátámasztja a 6. § (2a) bekezdése és a II/A. fejezet figyelmen 
kívül hagyásával megállapított fizetendő adó összegét. A  határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem 
előterjesztésének nincs helye.
(9) A  (8)  bekezdésben foglaltak alkalmazásától függetlenül a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  18/C.  § 
(4) bekezdése szerint meghatározott egyenleget a 6. § (2a) bekezdése és a  II/A. fejezet figyelmen kívül hagyásával 
megállapított adóalapjában érvényesíti.”

25. §  A Tao. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A fizetendő adó a 19. § szerint megállapított társasági adó, csökkentve az adókedvezményekkel és a 28. § 
rendelkezésének figyelembevételével a külföldön megfizetett társasági adóval (annak megfelelő jövedelemadóval).
(2) Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózó az  (1) bekezdés rendelkezéseit 
a II/A. fejezetben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.”

26. §  A Tao. törvény 29/D. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  az  adózó, amely az  IFRS-eket a  2016.  évben kezdődő adóévről készített beszámolójára alkalmazza először, 
a  18/D.  § (6)  bekezdése szerinti adatszolgáltatást külön nyomtatványon, elektronikus úton a  számvitelről szóló 
törvényben meghatározott határidőben teljesíti.”

27. §  A Tao. törvény 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

28. §  A Tao. törvény
a) 4.  § 4/a.  pontjában az „a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés” szövegrész helyébe 

az „az a követelés, amely megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmának” 
szöveg;

b) 4.  § 28/b.  pontjában a „kimutatott összeg” szövegrész helyébe a „kimutatott vagy az  éves beszámolóját, 
a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózónál az ennek megfeleltethető összeg” szöveg;

c) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „eredménynek (az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó 
része)” szövegrész helyébe a „nyereségnek” szöveg;

d) 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve 
az  egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt 
összeg” szövegrész helyébe az  „az adóévben az  adózás előtti eredmény terhére elszámolt terv szerinti 
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értékcsökkenési leírás (ideértve az  egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és az  adózás előtti 
eredmény terhére elszámolt terven felüli értékcsökkenés” szöveg;

e) 8. § (1) bekezdés k) pontjában a „ráfordítást meghaladóan elszámolt bevétel” szövegrész helyébe a „nyereség, 
árfolyamnyereség” szöveg;

f ) 8.  § (1)  bekezdés n)  pontjában az  „az elszámolt ráfordításnak az  elszámolt bevételt meghaladó része” 
szövegrész helyébe az „elszámolt veszteség” szöveg;

g) 8.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „az eredménye terhére kamatot fizet, vagy” szövegrész helyébe az „az 
eredménye terhére kamatot fizet, számol el, vagy” szöveg;

h) 15.  § (9)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „bevételnek az  elszámolt ráfordítást meghaladó részére” 
szövegrész helyébe az „árfolyamnyereségére” szöveg;

i) 17. § (13) bekezdésében a „rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az „az adózás előtti eredmény javára” 
szöveg;

j) a 29/Q.  § (3)  bekezdésében az  „elszámolt rendkívüli bevétel összege” szövegrész helyébe az  „elszámolt 
bevétel összege” szöveg, az  „elszámolt rendkívüli ráfordítás összege” szövegrész helyébe az  „elszámolt 
ráfordítás összege” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti a  Tao.  törvény 6.  § (8)  bekezdés b)  pontjában az  „– a  kedvezményezett átalakulással létrejött 
adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként –” szövegrész.

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

30. §  A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997.  évi 
CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fióktelep könyvvezetésére, beszámoló készítésére, a  beszámoló nyilvánosságra hozatalára és közzétételére 
vonatkozó előírásokat, valamint az  ezekkel összefüggő sajátos szabályokat és mentességeket a  számviteli 
jogszabályok tartalmazzák.”

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

31. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  kibocsátó a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját, akkor éves, illetve időközi (negyedéves, féléves) 
jelentését is az IFRS-ek szerint kell elkészítenie.”

32. §  A Tpt. 76/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a vételi ajánlatban, illetve 
az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a magasabb 
összeg. Saját tőkeként a  legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban feltüntetett értéket kell 
figyelembe venni azzal, hogy ha a  társaság a  számviteli jogszabályok értelmében összevont (konszolidált) 
beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a  konszolidált saját tőke értendő. Amennyiben a  társaság 
az IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját, akkor az egy részvényre jutó saját tőke számításánál a számviteli 
törvény 114/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját tőke alapján kell a számítást elvégezni.”

6. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

33. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 19. pont b) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
19. korrigált nettó árbevétel:)
„b) tőzsdénél: a  tőzsdei tevékenység bevételei növelve a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 77. § (3) bekezdés 
k)–o) pontjai hatálya alá tartozó egyéb bevételeken kívüli egyéb bevételekkel;”
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7. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

34. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében a hatékony és eredményes 
kockázatkezelés elősegítése érdekében rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált 
követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket.”

35. §  A Bszt. 180. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményeket.
(7) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális 
követelményeit.”

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

36. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő törvény) 6. § 
(3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Csökkentő tételek:)
„d) a  kedvezményezett átalakulásban részt vevő társaság tagjánál (részvényesénél) az  átalakulás, egyesülés, 
szétválás következtében az  adóévben elszámolt bevétel, ha a  tag (a  részvényes) alkalmazni kívánja e  csökkentő 
tételt, feltéve, hogy a tag (a részvényes) a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett valamennyi részesedést 
elkülönítetten tartja nyilván,”

37. §  A Távhő törvény 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az  adóalany az  éves beszámolóját a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 3.  § (10)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze, úgy az adókötelezettsége megállapításakor köteles a Tao. 
tv. 1. § (2) bekezdésében, 1. § (6) bekezdésében, 4. § 4. pont e) alpontjában, 4. § 28/b. pontjában, 4. § 29. pontjában 
és II/A. fejezetében és 29/D. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni.
(5) Amennyiben a  (4)  bekezdés hatálya alá tartozó adózónál a Tao. tv. 18/C.  § (4)  bekezdése figyelembevételével 
meghatározott összeg (egyenleg) pozitív, akkor azt az adózó a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdésétől eltérően választása 
szerint az áttérés adóévében egy összegben vagy az áttérés adóévében és az azt követő négy adóévben öt egyenlő 
részletben – az adózás előtti eredmény növelése révén – érvényesíti az adóalapjában. Amennyiben a (4) bekezdés 
hatálya alá tartozó adózónál a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott összeg (egyenleg) 
negatív, akkor azt az adózó a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdésétől eltérően az áttérés adóévében és az azt követő négy 
adóévben öt egyenlő részletben – az adózás előtti eredmény csökkentése révén – érvényesíti az adóalapjában.”

38. §  Hatályát veszti a Távhő törvény 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyéb vagy rendkívüli ráfordításként” szövegrész.

9. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

39. §  A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. jutalék- és díjbevételek: az  illetékmegállapítási időszakban levont olyan jutalékok és díjak összege, amellyel 
a  pénzforgalmi szolgáltató az  ügyfél fizetési számláját megterheli, vagy amelyet a  készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz rendelkezésre bocsátására, használatára tekintettel az  ügyfélnek számít fel, ide nem értve a  visszatérítésre 
kerülő jutalék- és díjbevételeket, illetve a 3. § (4) bekezdés b), e) és h) pontjához kapcsolódóan elszámolt jutalék- és 
díjbevételek összegét, valamint a továbbhárításra kerülő jutalék- és díjbevételeket;”
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10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

40. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 83. §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a hitelintézet az Szmt. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze 
éves beszámolóját, a (2) bekezdés szerint meghatározott összeget az eredménytartalékból el kell különítenie és azt 
az Szmt. szerinti saját tőke megfeleltetési táblában, a 114/B. § (4) bekezdés h) pontja szerinti lekötött tartalékként 
kell kimutatnia.”

41. §  A Hpt. 107. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében a hatékony és eredményes 
kockázatkezelés elősegítése érdekében rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált 
követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket.”

42. §  A Hpt. 290. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményeket.
(7) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális 
követelményeit.”

43. §  A Hpt.
a) 171. §-ában a „közbülső beszámoló” szövegrész helyébe a „közbenső beszámoló” szöveg,
b) 184. § (3) bekezdés j) pontjában az „a adózott” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg
lép.

11. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

44. §  A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. nettó árbevétel: az olyan adóalany esetében, aki
a) a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozik, az  Szt.-ben meghatározott 
értékesítés nettó árbevétele,
b) az  a)  pont alá tartozik, de egyedi beszámolóját az  Szt. 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek 
szerint készíti, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel,
c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozik, az Szja tv. 
szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,
d) nem tartozik az a)–c) pontok alá, az a) pont szerinti nettó árbevételnek megfelelő bevétel,”

III. FEJEZET
EGYÉB PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

12. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

45. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minőségellenőrzés tekintetében a közfelügyeleti hatóság jár el. A közfelügyeleti hatóság a minőségellenőrzés 
lefolytatására a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátását követő 3 naptári éven belül jogosult, azzal, hogy a  minőségellenőrzés azt az  időszakot fedi le, 
amely időszakban a  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezett közérdeklődésre számot tartó 
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gazdálkodóval megkötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló 
megbízással.”

46. §  A Kkt. 185. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közfelügyeleti hatóságnak a  közfelügyeleti feladatok ellátásáért a  kamara közfelügyeleti díjat fizet. 
A közfelügyeleti hatóság a kamarától kapott közfelügyeleti díjat a közfelügyeleti feladatok ellátására fordítja.”

47. §  A Kkt. 196. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„196.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe 
vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén a 195. § (1) bekezdése szerinti eljárás alapján rendelkezésére 
álló tények elemzése, értékelése, mérlegelése alapján a következő intézkedések alkalmazhatók:
a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése,
d) kötelezés könyvvizsgálat ismételt elvégzésére, vagy a könyvvizsgálói jelentés visszavonására,
e) pénzbírság kiszabása,
f ) a 49. § szerinti minősítés megvonása,
g) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás,
h) javaslat előkészítése a  kamara, illetve a  miniszter részére a  könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét 
veszélyeztető helyzet megszüntetésének módjára,
i) miniszteri, illetve közfelügyeleti törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése.
(2) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti pénzbírság összege kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól  
100 millió forintig, könyvvizsgáló cég esetén 100 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet. A pénzbírságból befolyó 
bevételek a  közfelügyeleti hatóság bevételeit képezik azzal, hogy azt a  könyvvizsgálói közfelügyelet működésére 
kell felhasználni.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti eltiltás 3 évig terjedhet.
(4) Amennyiben a közfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés d) pontjában foglalt intézkedést alkalmazza, az ellenőrzés 
alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a  határozat kézhezvételétől számított kilencven napon 
belül értesíti a  közfelügyeleti hatóságot az  ismételten elvégzett könyvvizsgálat eredményéről. Amennyiben 
a könyvvizsgálat ismételt elvégzése alapján megállapítható, hogy az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló cég által korábban kibocsátott könyvvizsgálói jelentés nem megfelelő, a kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló cég köteles azt visszavonni, és új könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.
(5) Amennyiben a  könyvvizsgálat (4)  bekezdés szerinti ismételt elvégzésére 90 napon belül nem kerül sor, 
az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég köteles a kibocsátott könyvvizsgálói jelentést 
visszavonni.”

48. §  A Kkt. 208/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  törvénynek a  Mód1.  törvénnyel megállapított 58.  § (1)  bekezdése alkalmazásában a  könyvvizsgáló cég 
tekintetében figyelmen kívül kell hagyni a Mód1. törvény hatálybalépésének napját megelőző mérlegfordulónappal 
végződő üzleti évekre vonatkozó megbízásokat.
(3) E  törvénynek a  Mód1.  törvénnyel megállapított 22/A.  § (1)  bekezdését a  hatálybalépésének napját magában 
foglaló üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Mód1. törvénnyel megállapított 40/A. §-át a hatálybalépésének napját magában foglaló üzleti év 
számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok 
teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.
(5) A 2015. augusztus 31-ig  benyújtott minősítés iránti kérelmek esetében a kamara jár el e törvény 2015. augusztus 
31-én hatályos rendelkezései alapján.”

49. § (1) A Kkt. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kkt. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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50. §  A Kkt.
a) 52. § (2a) bekezdésében a „vizsgálat” szövegrészek helyébe az „ellenőrzés” szöveg;
b) 189. § (6) bekezdésében az „előző 12 hónapban” szövegrész helyébe az „előző év július 1-től a tárgyév június 

30-ig” szöveg;
c) 195.  § (1)  bekezdésében a „kialakulásának megelőzése érdekében” szövegrész helyében a „kialakulásának 

megelőzése érdekében ellenőrzést végezhet,” szöveg;
d) 208/I.  § (1)  bekezdésében a „Mód1.  törvény hatályba lépésekor már minősítéssel rendelkező” szövegrész 

helyébe a „2015. szeptember 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján minősítést szerző” szöveg
lép.

13. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

51. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény III. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A gazdasági társaságok által a tagok, részvényesek részére teljesített kifizetések
22/A. § A Ptk.-nak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2015.  évi CI.  törvénnyel módosított 3:88.  § (2)  bekezdését, 3:184.  § (1)  bekezdését, 3:186.  § (1)  bekezdés 
b) pontját, 3:238. § (2) bekezdését, 3:261. § (1) bekezdését, 3:263. § (1) bekezdés b) pontját először a 2016. évben 
induló üzleti évi kifizetésekre kell alkalmazni.”

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezések

52. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 43. § b) pontja 2016. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 4. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

53. §  Ez a  törvény a  nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

Az Szt. 7. számú melléklet A  cash flow-kimutatás sorainak tartalma címet követő 7.  pontjában a  „(fizetendő, 
a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált)” szövegrész helyébe a „(fizetendő)” szöveg lép.

2. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

A Tao.  törvény 3. számú melléklet A) rész 13.  pontjában az  „a juttatás adóévében az  eredménye e  juttatás 
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív” szövegrész helyébe az „a juttatás adóévében 
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az  eredményében bevételként elszámolta és az  eredménye e  juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül 
számítva nem lesz negatív” szöveg lép.

3. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

 1. A Kkt. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatot:
„Fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett adatok a  valóságnak megfelelnek 
és bizonyítékokkal alátámaszthatók. Tudomásul veszem, hogy a  könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jogosult 
a  kérelemben feltüntetett adatok ellenőrzésére, illetve azok alátámasztására további bizonyítékokat kérni, 
amennyiben azok valódiságával kapcsolatban kétely merül fel.
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.””

 2. A Kkt. 1. melléklet 10. pontja a következő III. alponttal egészül ki:
„III. A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló fizetési számlák közötti 
átutalási megbízás, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát.”

4. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

 1. A Kkt. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatot:
„Fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett adatok a  valóságnak megfelelnek 
és bizonyítékokkal alátámaszthatók. Tudomásul veszem, hogy a  könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jogosult 
a  kérelemben feltüntetett adatok ellenőrzésére, illetve azok alátámasztására további bizonyítékokat kérni, 
amennyiben azok valódiságával kapcsolatban kétely merül fel.
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.””

 2. A Kkt. 2. melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló fizetési számlák közötti 
átutalási megbízás, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát.”

2015. évi CLXXIX. törvény
egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és 
más célból történő módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontok kiépítése során építtetőként az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv központi szerve jár el.”

2. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontok üzemeltetését a  közút kezelője – az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv központi szervével kötött megállapodásban foglaltak alapján – végzi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(8) A  Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontok megvalósítása és üzemeltetése során az  (1)  bekezdés szerinti 
közútkezelő szervezetek együttműködésére a (6) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.”

3. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„10. az út tartozéka: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági 
célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő 
telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó) – a Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont kivételével –, a zajárnyékoló 
fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított 
két méter távolságon belül ültetett fa – az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az  út 
üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlő eszközök és hálózatok;”

 (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„32. Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont: a közúti forgalomban részt vevők több szempontú ellenőrzésére szolgáló, 
információgyűjtő, elemező és dokumentáló rendszernek az  elektronikus észlelésre szolgáló elemei és az  azok 
rögzítésére szolgáló tartószerkezet.”

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

4. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 29/H.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„29/H.  § (1) A  központi szerv jogszabályban meghatározott, lefoglalásra vagy büntetőeljárásban bizonyítékként 
való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából haladéktalanul a  Schengeni Információs 
Rendszerbe és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének az INTERPOL FIND hálózati adatbázis által elérhető 
adatbázisába (a  továbbiakban: a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete körözési adatbázisa) továbbítja 
a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvénytelenítésre került személyazonosító igazolvány törvényben 
meghatározott adatait, ha az okmány nincs a hatóság birtokában.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti személyazonosító igazolvány időközben megkerült és az  okmány megkerülésének 
tényét a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejegyezték, a  központi szerv az  (1)  bekezdés szerinti módon 
gondoskodik a  schengeni figyelmeztető jelzés és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete körözési 
adatbázisában szereplő tétel törléséről.
(3) Ha kitöltetlen személyazonosító igazolvány eltűnéséről, elvesztéséről, eltulajdonításáról, illetve az  eltűnt 
kitöltetlen személyazonosító igazolvány megkerüléséről értesül, a  központi szerv gondoskodik a  schengeni 
figyelmeztető jelzés jogszabály szerinti NS.CP Portál felületen keresztül történő, valamint a  Nemzetközi Bűnügyi 
Rendőrség Szervezete körözési adatbázisában szereplő tétel beviteléről, illetve törléséről.”

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

5. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény a következő 83/A. §-sal egészül ki:
„83/A. § A rendőrség az erre vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezetének az INTERPOL FIND hálózati adatbázis által elérhető nyilvántartásaiban szereplő, az e törvény alapján 
kezelhető adatok körébe tartozó személyes adatokat átveheti és kezelheti.”

6. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/K. § (1) A rendőrség a határforgalom ellenőrzése során, az államhatáron átlépő harmadik ország állampolgárai 
által bemutatott okmányok, valamint a  határátlépés során használt gépjármű adatait összeveti az  alábbi 
nyilvántartások adataival:
a) beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók nyilvántartása,
b) körözési nyilvántartási rendszer,
c) a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása,
d) útiokmány-nyilvántartás,
e) személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
f ) személyazonosító igazolványokra vonatkozó nyilvántartás,
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g) közúti közlekedési nyilvántartás, járműnyilvántartás,
h) Schengeni Információs Rendszer,
i) a szabálysértésekről vezetett nyilvántartás, valamint
j) az INTERPOL FIND hálózati adatbázis által elérhető nyilvántartások.
(2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek államhatáron történő átlépésekor 
az (1) bekezdésben felsorolt nyilvántartásokban történő ellenőrzést szúrópróbaszerűen alkalmazzák.
(3) A  Rendőrség a  határforgalom ellenőrzése során az  államhatáron átlépő vízumkötelezett harmadik országbeli 
állampolgár által bemutatott okmányok adatait és e személy ujjnyomatát összeveti a Vízuminformációs Rendszerrel.”

7. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 104. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„t) az egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB tanácsi közös álláspont.”

4. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
módosítása

8. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4. § h) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„h) tűzoltó-technikai termék: a  tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a  beavatkozás megkönnyítésére, a  tűzkár 
csökkentésére vagy a  tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, eszköz, tűzoltó készülék, 
oltóanyag, amely nem tartozik a  j)  pont szerinti építési termék fogalmába, valamint a  tűzoltóság által a  tűzoltás, 
műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz;”

 (2) A  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény 4. §-a a következő 
z) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„z) tűzoltó szolgálat: a  Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO) által kiadott, a  nemzetközi polgári 
repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezményhez tartozó, aktuális 14. Függelék I-es 
kötetében (ANNEX 14/I., Repülőterek) meghatározott repülőtereken mentő-, tűzoltó feladatokat ellátó szervezet.”

9. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Olyan építési termék hozható forgalomba – az  egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki 
felhasználású építési termék kivételével –, amely rendelkezik az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott, 
beépítéshez szükséges iratokkal.”

 (2) A  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény 13. § (2) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha)
„b) annak megfelelősége a  termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott 
módon, annak hiányában a  gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló 
megfelelőségi nyilatkozatával igazolt, vagy”

 (3) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni 
akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 
beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja, vagy
b) annak megfelelősége a  termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott 
módon, annak hiányában a  gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló 
megfelelőségi nyilatkozatával igazolt.”
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10. §  A tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 19.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot 
kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az  általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a  legnagyobb 
befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő 
családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint 
a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
(3) Az  (1)  bekezdésben felsoroltaknak a  tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az  egy telephelyen 
előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli 
tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
c) ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a  családtagokkal együtt a  munkavégzésben részt vevő 
munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása 
történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.”

11. §  A tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény a  következő 
19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § A  jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a  riasztás, 
a  menekülés lehetséges módozatait, a  tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az  épületre 
vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.”

12. §  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek hiányában alkalmazása 
előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, ezek hiányában a megrendelő vagy alkalmazó 
köteles a  tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat, legalább a  kijelölt tanúsító 
szervezetekre vonatkozó követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy elvégeztetni, és 
a vizsgálatok eredményét a tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.”

13. §  A tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény a  következő 
20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági 
előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a  beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés 
létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a  tűzvédelmi hatósággal 
előzetesen engedélyeztetni kell.”

14. §  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. §-a a következő 
k) ponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője)
„k) meghatározza a tűzoltó szolgálat tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége végrehajtásának módjára vonatkozó 
szakmai szabályokat és a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel való együttműködés rendjét.”
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15. §  A tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény „A létesítményi 
tűzoltóság” alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  Magyar Honvédség tűzoltó szervezetei felett a  létesítményi 
tűzoltóságra vonatkozóan e törvényben meghatározott irányítási és ellenőrzési jogkört nem gyakorolja.”

16. §  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 39. § (5) bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
(Az igazolvány adattartalma:)
„e) beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületi tag esetén a „beavatkozó önkéntes tűzoltó” megnevezés.”

17. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdése 
a következő 7. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)
„7. a  beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, 
használatbavételéhez és megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem tartalmát, a  létesítési kötelezettség 
eseteit, valamint az engedélyezés feltételeit,”

 (2) A  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény 47. § (2) bekezdés 
12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)
„12. a  tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a  tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és 
a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit,”

18. §  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény 12. § (1) bekezdés 
b) pontjában a „tűzoltó” szövegrész helyébe a „tűzvédelmi” szöveg lép.

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosítása

19. § (1) A  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 7.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyveres biztonsági őrrel akkor létesíthető jogviszony, ha)
„b) rendelkezik az  Országos Képzési Jegyzékben a  fegyveres biztonsági őrök számára meghatározott 
szakképesítéssel vagy a  rendőrség, valamint a  kötelezett vagy a  fegyveres biztonsági őrséget működtető 
szervezet képviselőiből álló bizottság előtt e  törvény, a  végrehajtására kiadott jogszabályok és a  szolgálati 
helye őrszolgálati okmányainak ismeretéből, a  lőfegyver használatához szükséges szakismeretből és gyakorlati 
jártasságból eredményes vizsgát tett, valamint – a  nukleáris és más radioaktív anyag, nukleáris létesítmény 
őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrök esetében – teljesíti a jogszabályban meghatározott fizikai állóképességi és 
szakképesítésre vonatkozó követelményeket.”

 (2) A  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 7.  § 
(4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a  tudomására jutástól számított tizenötödik napon a  hatósági szolgálati 
igazolványt határozattal
visszavonja, ha)
„ac) a  fegyveres biztonsági őr a  továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint a  nukleáris és más 
radioaktív anyag, nukleáris létesítmény őrzését ellátó fegyveres biztonsági őr nem teljesíti a  fizikai állóképességi 
követelményeket, vagy”

20. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10. §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  ruházat átvizsgálását – halaszthatatlan eset kivételével – az  intézkedés alá vonttal azonos nemű személy 
végezheti. Az intézkedés nem történhet szeméremsértő módon.”
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21. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 30.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy a  honvédelemért felelős miniszterrel, a  polgári 
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszterrel és a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben meghatározza a  fegyveres biztonsági őrség működési és szolgálati 
szabályzatát, ennek keretében különösen a  fegyveres biztonsági őrség keretében végzett szolgálat irányítási, 
szervezési, tervezési és ellenőrzési szabályait, a szolgálat ellátásához kapcsolódó képesítési feltételeket, a képzési és 
a továbbképzési renddel összefüggő szabályokat, a 7. §-ban előírt vizsga követelményeit és a vizsgáztatás rendjét, 
a  szolgálatellátási renddel összefüggő szabályokat, a  kényszerítő eszközök – különös tekintettel a  lőfegyverre  – 
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályokat.”

22. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
a) 1.  § (6)  bekezdésében a  „törvényben meghatározott” szövegrész helyébe a  „törvényben, valamint 

a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott”,
b) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „elméleti képzéséről” szövegrész helyébe az  „elméleti és gyakorlati 

képzéséről”,
c) 9/A.  § (1)  bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.)” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)”, valamint

d) 9/A. § (9) bekezdés c) pontjában az „Avtv.-nek” szövegrész helyébe az „Info tv.-nek”
szöveg lép.

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

23. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 20. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Érvénytelen az úti okmány, ha)
„k) a  körözési nyilvántartási rendszert vezető szerv az  okmány adatainak körözési nyilvántartási rendszerbe 
rögzítéséről a központi szervet elektronikus úton értesítette.”

24. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET 
TÖRVÉNNYEL KIHIRDETETT NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KIÁLLÍTOTT KÖZOKIRATOK
23/B.  § (1) Ha törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés így rendelkezik, a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerződés által meghatározott tartalmú közokiratot a (2)–(4) bekezdés szerinti eljárásrend alapján kell kiállítani.
(2) A  Kormány által kijelölt központi államigazgatási szerv (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: központi 
szerv) a  személyesen megjelenő ügyfél (a  továbbiakban: kérelmező) kérelmére, törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerződés által meghatározott tartalmú közokiratot állít ki. A közokirat kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni.
(3) A közokirat – ha a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – tartalmazza
a) a kérelmező személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt természetes személyazonosító adatait,
b) a  kérelmező által eredetiben bemutatott hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján azt a  tényt, hogy a  kérelmező 
büntetlen előéletű,
c) a  kérelmező által eredetiben bemutatott magánútlevél alapján azt a  tényt, hogy a  kérelmező rendelkezik 
a visszautazás időpontjában is érvényes magánútlevéllel, valamint
d) a kérelmező nyilatkozatait arról, hogy a kérelmező
da) megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik,
db) megfelelő nyelvismerettel rendelkezik, továbbá
dc) vállalja, hogy legkésőbb a  külföldi hatóság által kiállított tartózkodásra jogosító engedélyben foglalt idő 
leteltekor elhagyja az engedélyt kiállító államot.
(4) Ha a  kérelmező a  szükséges nyilatkozatot nem teszi meg vagy egyéb, a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerződésben meghatározott, a  közokirat tartalmi elemeként feltüntetendő feltételt nem teljesít, kérelmét el kell 
utasítani.
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(5) A  központi szerv a  közokiratokról – az  azok felhasználásával kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása céljából  – 
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a közokirat számát és kiállításának keltét,
b) a kérelmező személyazonosító adatait, valamint
c) a közokirat kiállításának alapjául szolgáló okiratok számát (egyedi azonosítóját).
(6) A központi szerv az (5) bekezdésben meghatározott adatokat a bejegyzésüktől számított öt évig tartja nyilván.
(7) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilvántartásból – a  közrendet, a  közbiztonságot, a  nemzetbiztonságot veszélyeztető 
cselekmények megelőzése érdekében, valamint annak megállapítsa céljából, hogy az  érintett az  adott ország 
beutazási és tartózkodási szabályait megtartotta-e – adatot igényelhet
a) a külpolitikáért felelős miniszter,
b) a büntetőeljárást folytató szerv,
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
d) azon állam magyarországi külképviselete, amelyben a közokirat felhasználásra kerül.”

25. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  központi adatkezelő szerv a  jogszabályban meghatározott, lefoglalásra vagy – a  körözési nyilvántartási 
rendszert vezető szerv által az  okmány adatainak a  körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött 
elektronikus értesítés alapján – büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető 
jelzés elhelyezése céljából haladéktalanul a  Schengeni Információs Rendszerbe továbbítja a  központi útiokmány-
nyilvántartásban érvénytelenítésre került hivatalos és magánútlevél törvényben meghatározott adatait, ha 
az okmány nincs a hatóság, a 20. § (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy 
a 20. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben a visszatartására jogosult szerv birtokában.
(6) Ha az  (5)  bekezdés szerinti útlevél időközben megkerült és az  okmány megkerülésének tényét a  központi 
útiokmány-nyilvántartásba bejegyezték, vagy a  körözési nyilvántartási rendszert vezető szerv az  okmánykörözés 
visszavonásáról, törléséről elektronikus úton küldött értesítést, a központi adatkezelő szerv az (5) bekezdés szerint 
gondoskodik a továbbított schengeni figyelmeztető jelzés törléséről.
(7) Amennyiben az úti okmány megszemélyesítését végző adatfeldolgozó szerv kitöltetlen úti okmány eltűnéséről 
(elvesztés, eltulajdonítás), illetve az  eltűnt kitöltetlen okmány megkerüléséről értesíti a  központi adatkezelő 
szervet, a központi adatkezelő szerv a  jogszabályban meghatározott NS.CP Portál felületen keresztül gondoskodik 
a schengeni figyelmeztető jelzés beviteléről, illetve törléséről.”

 (2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A központi adatkezelő szerv az (5) és (6) bekezdés szerinti jelzéskezelési művelet végrehajtásával egyidejűleg 
gondoskodik az  okmányadatok Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete körözési adatbázisában történő 
elhelyezéséről, illetve törléséről.”

26. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„d) a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a  kiadott 
közokiratok nyilvántartásáért felelős központi államigazgatási szervet.”

 (2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter – a b) és a d) pont tekintetében a külpolitikáért 
felelős miniszterrel, a c) pont tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszterrel egyetértésben –, 
hogy rendeletben határozza meg]
„h) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján 
kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint megfizetésének szabályait.”

7. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete 
keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 
módosítása

27. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999.  évi LIV.  törvény 1.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) E  törvény hatálya kiterjed az  Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL), a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezete (INTERPOL), a  Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), az  EURODAC, 
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az  Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), valamint a  bűnüldöző szervek együttműködését szabályozó két- és 
többoldalú nemzetközi szerződések keretében, továbbá az  európai közösségi jogi normák alapján megvalósuló 
együttműködésre és információcserére.”

28. § (1) Az  Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 2. § b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„b) magyar együttműködő szerv:
ba) a törvény alapján nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szerv,
bb) a törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa alapján a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés 
elhelyezése céljából adattovábbításra köteles vagy kiegészítő információt szolgáltató szerv, valamint
bc) az INTERPOL FIND rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv;”

 (2) Az  Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999.  évi LIV.  törvény 2.  §-a a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) INTERPOL FIND rendszer: a  bűnmegelőzési, a  bűnüldözési, valamint a  határrendészeti tevékenységi körben 
az Interpolnak
da) a  személykörözési adatbázisában (Nominal Database) tárolt, az  érintett körözési státuszára (körözött, 
gyanúsított, tanú, áldozat, fenyegetett, eltűnt, azonosítatlan), a  körözés elrendelésének céljára (letartóztatás, 
tartózkodási hely megállapítása, további információ beszerzése, azonosítás, figyelmeztetés), valamint az  új 
bűnelkövetési módszerek leírására vonatkozó adattartalmakhoz az  elfogatóparancs alapján történő elfogás, 
a bűnügyi tevékenységre, személyazonosságra vonatkozó kiegészítő adat beszerzése érdekében a tartózkodási hely 
megállapítása, az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítása, illetve az önmagukat azonosítani képtelen 
személyek azonosítása, felkutatása érdekében, továbbá a más országban bűncselekményt elkövetett személyekre, 
illetve a  bűncselekmény jövőbeni elkövetésében valószínűsített érintettségre vonatkozó figyelmeztetéssel, 
a közbiztonságot veszélyeztető cselekményekben, eseményekben, illetve a terrorizmusban való érintettségre vagy 
a  nemzetközi jogi szankciók hatálya alá tartozásra vonatkozó figyelmeztetéssel összefüggésben szükséges, avagy 
az ismeretlen holttestek azonosítását szolgáló intézkedések megtétele céljából,
db) az  elveszett, eltulajdonított úti okmányok adatbázisában (SLTD) tárolt adatokhoz a  megtalálásuk, a  jogellenes 
felhasználásuk, illetve a hatósági kézre kerülésük esetén a szükséges intézkedések megtétele céljából, valamint
dc) az  eltulajdonított gépjárművek adatbázisában (SMV) tárolt adatokhoz az  egyes gépjárművek tekintetében 
egyedileg meghatározott intézkedések megtétele céljából
történő hozzáférést lehetővé tevő hálózati adatbázis.”

29. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV.  törvény I. Fejezete a következő 11. §-sal 
egészül ki:
„11.  § Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a  belső bűnmegelőzési és bűnüldözési 
feladatokat ellátó szerv, a  terrorizmust elhárító szerv, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében 
az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szervezeti egység ellátja az EURODAC-hoz a tagállamok kijelölt hatóságai, 
valamint az Europol számára a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján kijelölt ellenőrző 
hatóság feladatait.”

30. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999.  évi LIV.  törvény a  következő II. Fejezettel 
egészül ki:
„II. FEJEZET 
AZ INTERPOL FIND RENDSZER HASZNÁLATA
Az INTERPOL FIND rendszer körözési adatbázisaiban elért találatot követő eljárásrend
12.  § (1) Az  INTERPOL FIND rendszer körözési adatbázisaiban elért találat esetén a  hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező szerv a  NEBEK útján, találati értesítő megküldésével, késedelem nélkül kezdeményezi a  körözés 
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érvényességének az  INTERPOL külföldi központi hatóság (a  továbbiakban: külföldi központi hatóság) általi 
megerősítését.
(2) E  § alkalmazásában találat az  INTERPOL FIND rendszer körözési adatbázisaiban kezelt adatokhoz hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező szerv által végzett lekérdezés során bevitt adatnak megfelelő, az  INTERPOL körözési 
adatbázisában fellelhető körözés, amely alapján további intézkedésnek van helye.
(3) A  NEBEK a  hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervtől kapott találati értesítőt haladéktalanul továbbítja 
a válaszadásra jogosult külföldi központi hatósághoz, 8 órán belüli megerősítést kérve.
(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv az INTERPOL FIND rendszer körözési adatbázisaiban lekérdezést 
végez és megállapítja, hogy van olyan körözés, amelynek adattartalma megfelel a  lekérdezés alapjául szolgáló 
személyről vagy dologról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a NEBEK-et keresi meg az azonosság 
megállapítása, kiegészítő információk szolgáltatása érdekében.
(5) A NEBEK az egyeztetés során azonosítási anyagot és egyéb kiegészítő információkat szerez be a külföldi központi 
hatóságtól, és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervhez.
(6) Ha a  külföldi központi hatóság megerősíti a  körözés érvényességét, és az  esetlegesen kért kiegészítő 
információk is az  azonosságot támasztják alá, a  hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv foganatosítja 
a  jogszabályban meghatározott intézkedéseket. Amennyiben a  hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv nem 
jogosult a  jogszabályban meghatározott intézkedések foganatosítására, a  találattal érintett személyt vagy dolgot 
haladéktalanul átadja az intézkedések végrehajtására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek.
(7) Ha a  külföldi központi hatóság tájékoztatása szerint a  körözés már nem érvényes, a  kiegészítő információk 
nem alapozzák meg az  azonosságot, vagy a  jogszabályban meghatározott intézkedések foganatosítására nyitva 
álló határidőn belül a  megkeresésre nem érkezik válasz, az  alkalmazott intézkedéseket haladéktalanul meg kell 
szüntetni.
Az INTERPOL FIND rendszer személykörözési adatbázisában rögzített adatok megfelelőségének 
vizsgálata
13. § (1) A NEBEK jogosult az INTERPOL FIND rendszer által hozzáférhetővé tett személykörözések vonatkozásában 
a körözés teljesíthetőségéhez szükséges feltételek meglétét ellenőrizni általános jelleggel és egyedi ügyekben is.
(2) Az INTERPOL FIND rendszer személykörözési adatbázisában kért intézkedés nem teljesíthető, ha
a) a magyar jog szabályaival ellentétes,
b) veszélyezteti Magyarország biztonságát, sérti közrendjét, vagy
c) bűnüldözési érdeket sért.
(3) A  NEBEK előterjesztésére a  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában foglalt kérdésben a  rendészetért felelős miniszter, 
a (2) bekezdés c) pontjában foglalt kérdésben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörét érintően annak elnöke dönt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott személyek döntése alapján a NEBEK jogosult technikai úton kizárni a körözés 
teljesítésére irányuló kérést a  lekérdezhető személykörözési adatok köréből, illetve találat elérése esetén a  kért 
intézkedéseket visszautasítani.
A több adatbázisban elért találatot követően foganatosítandó intézkedések sorrendjének 
meghatározása
14.  § Ha a  hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv megállapítja, hogy az  ellenőrzés alá vont ugyanazon 
személy vagy dolog vonatkozásában az  INTERPOL FIND rendszer több körözési adatbázisában is találatot jelez, 
a foganatosítandó intézkedéseket az alábbi sorrendben kell végrehajtani:
a) a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény,
b) a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény, majd
c) az e törvény
szerinti intézkedések.”

31. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999.  évi LIV.  törvény 18.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény
a) 9/A.  §-a a  Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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b) 11.  §-a a  harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének, valamint
c) 12.  §-a az  egyes adatoknak az  Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB tanácsi közös 
álláspont
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól 
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

32. § (1) A  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi LXXV.  törvény 4.  § s)  pont sa)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
(szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény:)
„sa) a  2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem [1978.  évi IV.  törvény 175/B.  §] bűntette, 
az  emberkereskedelem [Btk. 192.  §], valamint az  emberkereskedelemmel összefüggésben elkövetett emberi 
test tiltott felhasználása [Btk. 175.  §], kényszermunka [Btk. 193.  §], személyi szabadság megsértése [Btk. 194.  §], 
kényszerítés [Btk. 195.  §], szexuális kényszerítés [Btk. 196.  §], kerítés [Btk. 200.  §], prostitúció elősegítése [Btk. 
201.  §], kitartottság [Btk. 202.  §], gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203.  §], gyermekpornográfia [Btk. 204.  §], 
gyermekmunka [Btk. 209. §], harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása [Btk. 356. §],”

 (2) A  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi LXXV.  törvény 4.  § s)  pont se)  alpont 3.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
(szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény:)
(a bűnszövetségben elkövetett,)
„3. emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175.  § (3)  bekezdés c)  pont], ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés 
[Btk.  189.  § (3)  bekezdés b)  pont], emberrablás [Btk. 190.  § (2)  bekezdés b)  pont], közösség tagja elleni erőszak 
[Btk.  216.  § (3)  bekezdés f )  pont], nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés [Btk. 251.  § (2)  bekezdés], 
közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 323.  § (2)  bekezdés b)  pont], robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel visszaélés [Btk. 324.  § (2)  bekezdés], egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347.  § (2)  bekezdés], 
sporteredmény tiltott befolyásolása [Btk. 349/A. § (2) bekezdés], embercsempészés [Btk. 353. §], rablás [Btk. 365. § 
(3) bekezdés d) pont, (4) bekezdés b) és c) pont], kifosztás [Btk. 366. § (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés b) pont], 
zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés a) pont], lopás [Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont ba) alpont], sikkasztás [Btk. 372. § 
(2)  bekezdés b)  pont ba)  alpont, (3)–(6)  bekezdés b)  pontja], csalás [Btk. 373.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpont,  
(3)–(6) bekezdés b) pontja], gazdasági csalás [Btk. 374. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont, (4)–(6) bekezdés b) pontja], 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás [Btk. 375.  § (2)–(5)  bekezdés], bélyeghamisítás [Btk. 391.  § 
(3)  bekezdés b)  pont], készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés [Btk. 393.  § (2)  bekezdés], költségvetési 
csalás [Btk. 396.  § (3)  bekezdés b)  pont, (4)  bekezdés b)  pont, (5)  bekezdés b)  pont], rossz minőségű termék 
forgalomba hozatala [Btk. 415.  § (2)  bekezdés b)  pont], megfelelőség hamis tanúsítása [Btk. 416.  § (2)  bekezdés 
a) pont], tiltott adatszerzés [Btk. 422. § (4) bekezdés c) pont],”

 (3) A  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi LXXV.  törvény 4.  § s)  pont sf )  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
(szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény:)
„sf ) a  2013. június 30-ig hatályban volt 1978.  évi IV.  törvény 259.  §-ába ütköző közveszélyokozás bűntette, 
261.  §-ába ütköző terrorcselekmény bűntette, 262.  §-ába ütköző légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési 
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vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette, 263/A.  § (1) és (3)  bekezdésébe 
ütköző visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette, 263/B.  §-ába ütköző visszaélés haditechnikai termékkel 
és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel, 264.  §-ába ütköző visszaélés radioaktív anyaggal 
bűntette, 264/C.  §-ába ütköző visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntette, 270/A.  § 
(3)  bekezdésébe ütköző közveszéllyel fenyegetés bűntette, 274.  § (1)  bekezdésébe ütköző közokirat-hamisítás 
bűntette, 282–282/B.  §-ába ütköző visszaélés kábítószerrel, 283/B.  §-ába ütköző visszaélés új pszichoaktív 
anyaggal, illetve a  kábítószer-kereskedelem [Btk. 176–177.  §], a  kábítószer birtoklása [Btk. 178–179.  §], a  kóros 
szenvedélykeltés [Btk. 181. §], a kábítószer készítésének elősegítése [Btk. 182. §], a kábítószer-prekurzorral visszaélés 
[Btk. 183.  § (1)  és (2)  bekezdés], az  új pszichoaktív anyaggal visszaélés [Btk. 184.  §], az  új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés [Btk.  184/A.  §, 184/B.  §, 184/C.  §], a  teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185.  § (1)–(5)  bekezdés], 
az  egészségügyi termék hamisítása [Btk. 186.  § (1)–(4)  bekezdés], a  radioaktív anyaggal visszaélés [Btk. 250.  §  
(1)–(4)  bekezdés], a  terrorcselekmény [Btk. 314–316.  §], a  terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 
[Btk. 317. §], a terrorizmus finanszírozása [Btk. 318. §], a jármű hatalomba kerítése [Btk. 320. §], a közveszély okozása 
[Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [Btk. 325. § (1) és (3) bekezdés], a nemzetközi 
szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326. § (1)–(6) bekezdés], a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
[Btk.  327.  § (1)–(3)  bekezdés], a  haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [Btk. 329.  §], a  kettős 
felhasználású termékkel visszaélés [Btk. 330.  §], a  közveszéllyel fenyegetés [Btk. 338.  § (2)  bekezdés], a  közokirat-
hamisítás [Btk. 342.  § (1)  bekezdés, 343.  § (1)  bekezdés], a  biztonsági okmány hamisítása [Btk. 344.  §], a  határzár 
tiltott átlépése [Btk. 352/A.  §], a  határzár megrongálása [Btk. 352/B.  §], az  uzsora-bűncselekmény [Btk. 381.  §  
(1)–(2) bekezdés], az iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (1)–(3) bekezdés],”

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

33. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 4.  § (2)–(4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) A  nyilvántartó a  jogszabályban meghatározott, lefoglalásra vagy – a  körözési nyilvántartási rendszert vezető 
szerv által az  okmány adatainak a  körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött elektronikus értesítés 
alapján – büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés (a  továbbiakban: 
figyelmeztető jelzés) elhelyezése céljából haladéktalanul a  Schengeni Információs Rendszerbe (a  továbbiakban: 
SIS  II) továbbítja annak a  forgalmi engedélynek, vezetői engedélynek, illetve a  jármű hatósági jelzésének 
a  törvényben meghatározott adatait, amelynek elvesztését, eltulajdonítását vagy az  egyéb jogszabályban 
meghatározott okból történő érvénytelenítését az  engedély-, illetve a  járműnyilvántartásba bejegyezték, ha 
az okmány, illetve a hatósági jelzés nincs a hatóság birtokában.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti okmány, illetve hatósági jelzés időközben megkerült és az okmány, illetve a hatósági 
jelzés megkerülésének tényét az  engedély-, illetve a  járműnyilvántartásba bejegyezték, vagy a  körözési 
nyilvántartási rendszert vezető szerv által az  okmánykörözés visszavonásáról, törléséről elektronikus úton küldött 
értesítést, a nyilvántartó a (2) bekezdés szerinti módon gondoskodik a schengeni figyelmeztető jelzés törléséről.
(4) Ha a vezetői engedély megszemélyesítését végző adatfeldolgozó szerv kitöltetlen vezetői engedély eltűnéséről 
(elvesztéséről, eltulajdonításáról) vagy az  eltűnt kitöltetlen okmány megkerüléséről értesíti a  nyilvántartót, 
a  nyilvántartó a  jogszabályban meghatározott NS.CP Portál felületen keresztül gondoskodik a  schengeni 
figyelmeztető jelzés beviteléről, illetve törléséről.”

10. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

34. §  A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002.  évi LIV.  törvény 8.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„8. § (1) Az együttműködés formái:
a) a közvetlen információcsere,
b) az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere,
c) az ellenőrzött szállítás,
d) a közös bűnfelderítő-csoport létrehozása,
e) a bűnüldöző szervvel együttműködő személy igénybevétele,
f ) a fedett nyomozó alkalmazása,
g) a határon átnyúló megfigyelés,
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h) a forrónyomon üldözés,
i) az összekötő tisztviselő alkalmazása,
j) a titkos információgyűjtés nemzetközi együttműködés alapján,
k) a Tanúvédelmi Program alkalmazása nemzetközi együttműködés alapján, valamint
l) az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével való együttműködés.
(2) A magyar bűnüldöző szervek az (1) bekezdés g) és j) pontja szerinti együttműködés során – a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései alapján – jogosultak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot igénybe venni.”

11. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

35. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 49. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  e  törvény szerinti, határon lefolytatott eljárás során benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, 
valamint az ügy iratait és az ellenkérelmet a menekültügyi hatóság elektronikus úton továbbítja a bíróság számára.”

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

36. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 67.  § (2)  bekezdésében 
a „Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

13. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény módosítása

37. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv, amelynek tagjai 
hivatásos állományúak, közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók.”

14. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

38. § (1) A  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza]
„b) a 10–11. § szerinti tárgy azonosító adatait, valamint a schengeni azonosító számát,”

 (2) A  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba csak a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelő az általa továbbított 
adat tekintetében, továbbá az N.SIS II Hivatal, a SIRENE Iroda és a NAIH tekinthet be.”

 (3) A  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  NS.CP napló nyilvántartásban tárolt adatok igénylésére jogosult a  bíróság, az  ügyészség és 
a  nemzetbiztonsági szolgálatok a  feladataik ellátása érdekében – a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott 
célok és feltételek teljesülése esetén –, a nyomozó hatóságok, valamint a rendőrség a bűnüldözési tevékenységük 
ellátásához. Az  adatszolgáltatás jogszabályi feltételeinek fennállása és az  adatszolgáltatás teljesíthetősége esetén 
az igényelt naplóadatok átadásáról az NS.CP napló nyilvántartást vezető N.SIS II Hivatal gondoskodik.”
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15. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

39. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) kapcsolatba hozható személy: a  körözési eljárás során a  körözést elrendelő vagy a  körözési eljárást 
lefolytató szerv által megjelölt, a  körözött személy felkutatását elősegítő információval rendelkező személy, 
személyazonossággal visszaélés esetén a személyazonossággal visszaélés áldozata,”

40. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény II. Fejezete a következő 14/A. alcímmel egészül ki:
„14/A. Az érintettek jogai és ezek érvényesítése
14/A.  § (1) Az  érintett az  e  törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásban szereplő adatai kezelésére vonatkozó, 
az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti tájékoztatásra, valamint 
az  adatok törlésére, helyesbítésére irányuló kérelmét bármely rendőri szervnél előterjesztheti. A  rendőri szerv 
a kérelmet a nyilvántartóhoz továbbítja.
(2) A  nyilvántartó az  érintettet az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény 
szerint megillető tájékoztatásból az adatai továbbítására vonatkozó tájékoztatását mellőzi, ha az e  törvény szerint 
az  adatok átvételére jogosult az  adatok átvételével egyidejűleg jelzi, hogy az  adattovábbításra vonatkozó adatok 
közlésének teljesítése
a) a  bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, a  büntetőeljárás lefolytatásának, büntetés és intézkedés 
végrehajtásának eredményességét veszélyezteti vagy e tevékenységek folytatását akadályozza, vagy
b) a  nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső 
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátását, azok eredményességét veszélyezteti.
(3) A tájékoztatás nem mellőzhető, ha a mellőzés (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti oka időközben megszűnt, és 
az érintett a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét az erről való tudomásszerzését követően fenntartja.
(4) A tájékoztatás (2) bekezdés szerinti mellőzését írásban kell indokolni, annak megjelölésével, hogy a tájékoztatás 
mellőzésére az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény mely rendelkezése 
alapján került sor, valamint tájékoztatni kell az érintettet a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.
(5) Ha a nyilvántartó megállapítja, hogy a nyilvántartott adatok helytelenek vagy pontatlanok, az adatokat helyesbíti.
(6) A  nyilvántartó a  személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések betartásának ellenőrzésére 
vonatkozó jogkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az e törvény hatálya 
alá tartozó nyilvántartások feletti törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró ügyész részére a  nyilvántartásokba 
való betekintést biztosítja.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti betekintés tényéről, valamint a  betekintés eredményeként tett megállapításokról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.”

41. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény a következő 20/A–20/E. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A 20. § szerint folytatott körözési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvénynek (a továbbiakban: Ket.)
a) a lefoglalásra,
b) a tanúra és a hatósági tanúra,
c) a szemlére,
d) a szakértőre,
e) a tolmácsra,
f ) a jegyzőkönyvre,
g) az eljárás akadályozásának következményeire,
h) a határidő számítására, valamint
i) az igazolási kérelemre
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(2) Akinek az  (1)  bekezdés szerinti eljárási cselekmény végrehajtása alapvető jogát sértette, a  végrehajtástól 
számított nyolc napon belül panasszal fordulhat a végrehajtást elrendelő rendőri szerv vezetőjéhez.
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(3) A  körözési eljárást lefolytató szerv az  eltűnt személy felkutatása céljából – a  tizennyolcadik életévét meg nem 
haladott tanú kivételével – a  tanúként kihallgatott személy által elmondottak valóságtartalmának ellenőrzése 
érdekében az érintett előzetes, írásos hozzájárulásával poligráfot alkalmazhat.
20/B. § (1) A 20. § szerint folytatott körözési eljárás során a hatóság határozatot hoz
a) lefoglalás elrendeléséről, illetve a lefoglalás megszüntetéséről,
b) a szakértő, illetve a tolmács kirendeléséről,
c) a szakértő, illetve a tolmács díjának megállapításáról,
d) a szakértő kizárásáról,
e) az eljárási bírság kiszabásáról, valamint
f ) az eltűntté nyilvánításról.
(2) A határozatnak tartalmaznia kell
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és az ügyintéző nevét,
b) a rendelkező részben
ba) a hatóság döntését, továbbá azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot meghozta,
bb) a  jogorvoslat lehetőségéről, a  jogorvoslati kérelem benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint 
a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást,
bc) a  kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az  önkéntes teljesítés elmaradásának 
jogkövetkezményeit, továbbá
bd) a határozatban megállapított fizetési kötelezettség lerovásának módjairól szóló tájékoztatást,
c) az indokolásban
ca) a határozat rendelkezéseire okot adó tényeket,
cb) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, valamint
cc) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát.
(3) A határozatot írásba kell foglalni, és azzal kell közölni, akire a rendelkezése vonatkozik, továbbá azzal is, akinek 
az  eljárási jogait érinti. A  határozatot a  jelenlevőknek át kell adni és szóban is közölni kell, egyéb esetben pedig 
kézbesítés útján kell közölni.
(4) Ha névcsere, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás történt, a  hatóság a  határozat kijavítását 
elrendelheti. A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni.
20/C. § (1) A körözési eljárást lefolytató szerv azt idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, illetve 
azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. Akit megidéztek, köteles az őt megidéző 
körözési eljárást lefolytató szerv előtt megjelenni.
(2) Az  idézés és az  értesítés írásban, illetve más alkalmas módon vagy eszközzel – különösen távbeszélő, telefax, 
számítógép útján – a  körözési eljárást lefolytató szerv előtti személyes megjelenés alkalmával szóban történik. 
Az idézésnek, illetve az értesítésnek tartalmaznia kell
a) a kibocsátó hatóság megnevezését,
b) azt, hogy a megidézettnek hol, mikor, milyen minőségben kell megjelennie,
c) azt, hogy az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg,
d) az  idézés, illetve az értesítés alapjául szolgáló eljárási cselekmény órákban meghatározott várható időtartamát, 
valamint
e) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést.
(3) Az idézés, illetve az értesítés tényét az ügy irataiban rögzíteni kell.
(4) Az  idézett személy felhívható arra, hogy az  ügyre vonatkozó iratain kívül a  bizonyításnál felhasználható 
feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.
(5) Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni.
(6) A  kiskorú idézésében, illetve értesítésében egyidejűleg – a  kiskorú korára, érettségére figyelemmel – számára 
érthető módon tájékoztatást kell adni az idézés, illetve értesítés tartalmáról.
(7) A  kiskorú idézéséről az  őt gondozó törvényes képviselőt vagy más személyt azzal a  felhívással kell értesíteni, 
hogy a  megjelenéséről gondoskodjék. Ha a  kiskorú a  tizennegyedik életévét nem töltötte be, a  törvényes 
képviselője útján kell idézni, illetve értesíteni. A  kiskorú idézését, illetve értesítését a  törvényes képviselőjével is 
közölni kell.
(8) Ha a (7) bekezdés szerint idézett személy nem jelenik meg, és törvényes képviselője nem igazolja, hogy ez neki 
nem róható fel, a törvényes képviselő a Ket. szerinti eljárási bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtható.
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20/D. § (1) Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.
(2) Ha az  idézett személy az  idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az  eljárás helyéről engedély 
nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően nem 
igazolja, továbbá ha az  idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a  körülményt nem 
menti ki, bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett személy, ha az idézés nem volt szabályszerű.
(3) Ha az  idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, elővezettethető. 
Az elővezetés foganatosítását a körözési eljárást lefolytató szerv vezetője rendelheti el.
(4) Ha a  hatóságnak tudomása van arról, hogy az  elővezetni kívánt személy a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi 
szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, az elővezetés céljából az állományilletékes 
parancsnokot kell megkeresni.
(5) Ha az  idézett személy igazolja a  távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát, vissza kell vonni 
a bírságot megállapító és az elővezetést elrendelő végzést.
(6) Az elővezetés elrendelése ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.
20/E. § Az e törvény rendelkezései szerint kiszabott bírságot adók módjára kell behajtani.”

42. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) – az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a  körözési eljárásban elrendelt elővezetés 
végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályait.”

43. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontjában a „32. §, 35/A. §,” szövegrész helyébe a „32. §, 33. §, 35/A. §,” szöveg 
lép.

16. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság 
között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 
jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján 
kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény módosítása

44. § (1) A  Bolgár Köztársaság, a  Horvát Köztársaság, Magyarország és az  Osztrák Köztársaság között a  közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon 
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
LXX.  törvény 3.  §-a szerinti Végrehajtási Megállapodás 13.  cikkének hiteles angol nyelvű szövege a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„Article 13 
Interpretative Provision
The Parties agree that for the future application of the CBE-Agreement references in the CBE-Agreement to the 
provisions of Directive 2011/82/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 facilitating the 
cross-border exchange of information on road-safety related traffic offences shall be interpreted as references to the 
corresponding provisions of Directive 2015/413/EU of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 
facilitating the cross-border exchange of information on road-safety related traffic offences.
Done at Sankt Pölten, on 5th May 2015, in a single original copy in the English language.”

 (2) A  Bolgár Köztársaság, a  Horvát Köztársaság, Magyarország és az  Osztrák Köztársaság között a  közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon 
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
LXX.  törvény 3.  §-a szerinti Végrehajtási Megállapodás 13.  cikkének hiteles magyar nyelvű szövege a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„13. Cikk 
Értelmező rendelkezés
A Felek egyetértenek abban, hogy a  CBE-megállapodás jövőbeli alkalmazása során a  CBE-megállapodásban 
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló 
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cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó 
hivatkozások alatt a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 
határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv megfelelő rendelkezéseire való hivatkozásokat értik.
Kelt Sankt Pöltenben, 2015. május 5-én, egy eredeti példányban, angol nyelven.”

17. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. alcím 2016. január 2-án lép hatályba.

46. §  E törvény 2–3., 6–7., 9. és 14. alcíme
a) a  Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS  II) létrehozásáról, működtetéséről és 

használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek 
és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében 
az  ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző 
hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek 
üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 
2013. június 26-i, 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) az  egyes adatoknak az  Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB tanácsi közös 
álláspont

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

2015. évi CLXXX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények 
módosításáról*

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 141. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a  bíróság a  pert nem szünteti meg, az  ügyet érdemben tárgyalja, s ha a  tényállás már az  első tárgyaláson 
kideríthető, nyomban érdemben határoz. A  bíróság a  jelen lévő felek meghallgatása alapján megállapítja azokat 
az  adatokat is, amelyek a  végrehajtási eljárásban az  érdekelt azonosságának megállapításához szükségesek 
(természetes személy esetében születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, munkahely, adóazonosító jel; gazdálkodó 
szervezet esetében székhely, nyilvántartási szám, adószám, a fizetési számla száma és a számlát vezető pénzforgalmi 
szolgáltató neve). Ha a bíróságnak a személyazonosság tekintetében kétsége merül fel, a fél által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződhet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  A Pp. 155/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a  bíróság végzéssel határoz, 
egyidejűleg a  per tárgyalását felfüggeszti. A  bíróság a  végzésben meghatározza azt a  kérdést, amely az  Európai 
Bíróság előzetes döntését igényli, valamint – a  feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – ismerteti 
a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A bíróság végzését az Európai Bíróság számára való kézbesítéssel 
egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az  igazságügyért felelős miniszter részére is. Ha a  bíróság az  előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet elutasítja, erről végzéssel határoz. A bíróság az elutasító 
döntését legkésőbb az eljárást befejező érdemi határozatában megindokolni köteles.
(3) Az  előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés és az  előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelem elutasításáról rendelkező végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.”

3. §  A Pp. 173. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kihallgatás kezdetén a  tanútól meg kell kérdezni a  nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, 
valamint azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, s hogy ennek folytán vagy más okból nem elfogult-e. Ezekre 
a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástétel megtagadására jogosult. Ha a bíróság 
a tanú személyi adatainak zártan kezelését nem szüntette meg, vagy a tanú kérelmére azokat zártan kezeli, a tanú 
személyi adatait a  személyazonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg, írásban rögzíti és zártan 
kezeli. Ha a bíróságnak a személyazonosság tekintetében kétsége merül fel, a tanú által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa, és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződhet.”

4. §  A Pp. a következő 321/A. §-sal egészül ki:
„321/A.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  fizetési meghagyásos eljárást követő peres eljárásban 
2016. január 1. napjától ezen §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kötelezett ellentmondását követően
a) az elektronikus kommunikációt választó jogosult vagy képviselője,
b) a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult,
c) jogi képviselővel eljáró jogosult esetén, a jogi képviselő
az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és bizonyítékait, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot 
kizárólag elektronikusan, a XXVIII. Fejezetben meghatározottak szerint terjeszthet elő.
(3) Ha a  fizetési meghagyásos eljárást követő peres eljárásban a  kapcsolattartás a  jogosult részéről elektronikus 
úton történik, és a jogosult az ellentmondás előterjesztését követően az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és 
bizonyítékait a bíróság részére nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a pert megszünteti.”

5. §  A Pp. XX. Fejezete a 340/A. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
340/B.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben 
2016. január 1. napjától ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  jogi képviselővel eljáró fél a  jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és általános nyomtatványkitöltő 
(a  továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a  belföldi székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a  keresetlevelet a  330.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint 
az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – 
az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a  gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap 
benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban 
léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(3) A  közigazgatási perben a  közigazgatási szerv a  330.  § (2)  bekezdése szerinti iratokat, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a  bírósághoz, és a  bíróság is valamennyi 
hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a  közigazgatási szervnek. A  közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi 
képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és 
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ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a  közigazgatási szerv azonosítását biztosító 
és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per 
folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(4) Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv köteles gondoskodni
a) a  felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a  keresetlevél elektronikusan 
került előterjesztésre,
b) a  hozzá benyújtott keresetlevél és a  mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a  papír 
alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, 
ha a keresetlevél papír alapon került előterjesztésre.
(5) A  bíróság a  felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon kézbesít. A  kézbesítéssel egyidejűleg 
a bíróság felhívja a felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag 
elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.
(6) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás során a közigazgatási szerv a 330. § (2) bekezdése 
szerinti iratokat, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot megküldés helyett elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi a bíróság számára, ha az ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak.
A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás szabályai
340/C.  § (1) A  XXVIII/A. Fejezet rendelkezéseit a  menedékjogról szóló törvény, valamint a  végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján indult bírósági felülvizsgálati eljárásokban ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Ha az  ügy sajátos körülményeire tekintettel a  meghallgatásra kerülő félnek a  személyazonossága igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa vagy tartózkodásra jogosító okmánya nincs, a  tárgyalás kitűzött helyszínén 
tartózkodó, tárgyalást vezető elnök (bíró), illetve személyes meghallgatást lefolytató elnök (bíró), illetve 
bírósági titkár a  meghallgatás kezdetén és a  meghallgatás befejezésekor rögzíti a  zártcélú távközlő hálózat útján 
meghallgatásra kerülő fél személyazonosságának igazolása érdekében közölt nevét, születési helyét, születési idejét 
és anyja nevét. A  személyazonosítás részeként a  közölt adatokat a  bíróság összeveti a  hatósági eljárásban közölt 
adatokkal.”

6. §  A Pp. XX/A. Fejezete a következő 341/J. §-sal egészül ki:
„341/J.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben  
2016. január 1. napjától az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  jogi képviselővel eljáró fél, illetve a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a  341/F.  § 
(2) bekezdése szerint jár el, a  jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK 
űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
a  képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével 
köteles benyújtani a  keresetlevelet a  jegyzőnél. A  gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – 
az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a  gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap 
benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban 
léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(3) Ha a felperes a keresetlevelet a 341/F. § (2) bekezdése szerint a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél terjeszti 
elő, a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző köteles gondoskodni
a) a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél elektronikusan került előterjesztésre, és
b) a  hozzá benyújtott keresetlevél és a  mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a  papír 
alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél 
papír alapon került előterjesztésre.
(4) Ha a felperes a keresetlevelet a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a bíróság 
a 341/F. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti eljárása során hívja fel a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőt, hogy 
az iratokat digitalizált formában terjessze fel.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság a felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon 
kézbesít. A  kézbesítéssel egyidejűleg a  bíróság felhívja a  felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, 
beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton 
történő benyújtás jogkövetkezményeiről.”
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7. §  A Pp. 386/U. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Elektronikus kapcsolattartás
386/U.  § (1) A  perben a  beadványokat és azok mellékletét elektronikus úton kell benyújtani. A  nem elektronikus 
úton benyújtott beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan.
(2) A perben az elektronikus kapcsolattartásra a 394/C–394/M. §-t kell alkalmazni.
(3) Ha a  pert a  386/P.  § (4)  bekezdése alapján az  általános szabályok szerint kell lefolytatni, az  elektronikus 
kapcsolattartásra a XXVIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

8. §  A Pp. Hetedik Részének címe helyébe a következő rész cím lép:
„Az elektronikus kapcsolattartás alkalmazása és zártcélú távközlő hálózat igénybevétele a polgári 
perben”

9. §  A Pp. XXVIII. Fejezete a következő fejezet címmel egészül ki:
„Az elektronikus kapcsolattartás szabályai”

10. §  A Pp. XXVIII. Fejezete a 394/B. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Elektronikus kapcsolattartás a féllel”

11. §  A Pp. 394/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bíróság a  fél részére papír alapon kézbesíti a bírósági iratot, ha a  fél az eljárásban képviselője útján jár el és 
az  iratot nem a  képviselő, hanem a  fél részére kell kézbesíteni, vagy a  képviselő részére nem lehet kézbesíteni. 
A  bíróság a  felet tájékoztatja arról, hogy a  bírósággal a  kapcsolatot elektronikus úton is tarthatja. Ha a  fél nem 
vállalja az  elektronikus kézbesítést, de az  elektronikus kézbesítés a  másik fél számára kötelező vagy azt vállalta, 
akkor a bíróság a papír alapú okiratot benyújtó fél hivatalos iratait digitalizálja és elektronikusan kézbesíti a másik fél 
számára.”

12. §  A Pp. 394/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„394/C. § (1) A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja – 2016. január 1. napjától 
a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A (10)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel
a) a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: gazdálkodó 
szervezet) a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan, 
a  képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a képviselő részére a bíróság is elektronikusan kézbesít;
b) ha a  gazdálkodó szervezet az  eljárásban alperesként vesz részt, részére a  bíróság elektronikusan kézbesít, és 
a gazdálkodó szervezet a beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikusan, a képviselő személyének teljes 
körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be;
c) ha a  fél jogi képviselővel jár el, a  jogi képviselő a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati 
bizonyítékot kizárólag elektronikusan a  jogi képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK 
űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan 
kézbesít a jogi képviselő részére.
(3) A  gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a  szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével is benyújthatja, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban 
léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(4) A  közigazgatási szerv akkor is, ha nem minősül gazdálkodó szervezetnek és ha nem közigazgatási perben jár 
el, a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat 
be a  bírósághoz, és a  bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a  közigazgatási szervnek. 
A  közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az  elektronikus benyújtás során a  képviselő 
személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele 
helyett, a  közigazgatási szerv azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével is eljárhat; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell 
alkalmaznia.
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(5) Az  ügyész az  e  törvény szerinti, valamint azokban a  perekben, amelyeket külön törvény alapján indít, vagy 
ellene indítanak, a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot a  Legfőbb Ügyészség 
azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtja be a bírósághoz, és 
a bíróság is elektronikusan kézbesít az ügyész részére.
(6) E  fejezet alkalmazásában jogi képviselőnek kell tekinteni a  73/C.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
személyeket.
(7) E  fejezet alkalmazásában a  gazdálkodó szervezet képviselője a  jogi képviselő. Ha a  gazdálkodó szervezet nem 
jogi képviselővel jár el, a képviselő a törvényes vagy a szervezeti képviselő, egyéni vállalkozó esetében képviselőnek 
kell tekinteni magát az egyéni vállalkozót.
(8) Ha a  gazdálkodó szervezet képviselőjének képviseleti joga megszűnik, a  gazdálkodó szervezet új képviselője 
az első beadványa benyújtásával egyidejűleg igazolja képviseleti jogosultságát.
(9) A  fél, aki egyébként saját személyében elektronikus útra nem köteles a  jogi képviselet visszavonására irányuló 
nyilatkozatát elektronikusan és papír alapon is bejelentheti. Ha a fél a jogi képviselet visszavonását elektronikus úton 
jelenti be, úgy kell tekinteni, hogy a fél a 394/B. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kapcsolattartást vállalja, akkor 
is, ha a továbbiakban nem kíván jogi képviselővel eljárni.
(10) A  jogi képviselővel eljáró, de egyébként saját személyében elektronikus útra nem köteles fél a  jogi képviselet 
visszavonására irányuló nyilatkozatát papír alapon is benyújthatja. A  jogi képviselet visszavonásával egyidejűleg 
a fél nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat benyújtását követően jogi képviselő igénybevételével vagy jogi képviselő 
nélkül jár el. Ha a fél a jogi képviselet visszavonását követően jogi képviselő igénybevételével jár el, a jogi képviselet 
visszavonásával egyidejűleg a  fél a  nyilatkozat benyújtását követően eljáró új jogi képviselő meghatalmazását 
csatolja. Az  új jogi képviselő elektronikus elérhetőségének biztosítása érdekében – a  fél nyilatkozatának 
a bírósághoz érkezését követő tizenöt napon belül – köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton felvenni, 
amelynek során digitalizált meghatalmazását csatolja. A kapcsolatfelvétel elmulasztása esetén a bíróság az új jogi 
képviselőt pénzbírsággal sújtja.
(11) A  bíróság a  keresetlevelet az  alperesnek papír alapon kézbesíti. A  keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg 
a bíróság felhívja az alperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag 
elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről. 
Az  58.  § (1)  bekezdésében szabályozott esetben a  fenti kötelezettségről való tájékoztatás a  perbehívót terheli 
a perbehívott irányába.
(12) Az  eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alól kivételt jelent, ha a  bizonyítási 
eljárásban az  okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha 
az  eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége vagy sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan 
nehézséggel járna, vagy ha a  papír alapú okirat valódisága vitás. A  papír alapú benyújtást a  bíróság hivatalból és 
a fél indítványára is elrendelheti.”

13. §  A Pp. 394/D. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Elektronikus kapcsolattartás a szakértővel”

14. §  A Pp. 394/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre külön jogszabályban 
feljogosított állami szerv, intézmény vagy szervezet az  elektronikus kapcsolattartást vállalhatja az  erre szolgáló 
elérhetőségének az  Országos Bírósági Hivatal részére történő megküldésével. Ha a  névjegyzékben nem szereplő, 
szakértői tevékenységre külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet az  elektronikus 
kapcsolattartást vállalja, elektronikus kapcsolattartása során az e  fejezet szakértőkre vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

15. §  A Pp. 394/E. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő 
elektronikus kapcsolattartása”

16. §  A Pp. 394/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bíróságok egymás közötti és a  közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus 
kapcsolattartása során 2016. január 1. napjától úgy kell eljárni, hogy a  bíróság a  hivatalos iratait másik bíróság, 
közigazgatási szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti és a  másik bíróság, 
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a közigazgatási szerv és más hatóság is elektronikusan kézbesít az azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével. Az  elektronikus kézbesíttetés alóli kivételt jelenti, ha a  bíróság által 
kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, 
ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, 
vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás.”

17. §  A Pp. 394/G. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a polgári perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik (321/A. §, 340/B. §, 341/J. §, 394/B–394/E. §), 
úgy arra a (2)–(10) bekezdésben és a 394/H–394/M. §-ban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.
(2) Az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: az Országos Bírósági Hivatal 
rendszere) alkalmazásával biztosítja, hogy a  bírósággal kézbesítési szolgáltatást nyújtó rendszer (a  továbbiakban: 
kézbesítési rendszer) útján folyamatosan lehessen kapcsolatot tartani, és a bíróság, valamint
a) ha az  elektronikus kapcsolattartás kötelező, a  jogi képviselő, a  gazdálkodó szervezet, a  közigazgatási szerv, 
az ügyész, továbbá a jegyző,
b) ha az elektronikus kapcsolattartás választható és azt a fél, annak képviselője vagy a szakértő választja, a fél vagy 
képviselője, valamint a szakértő
[az a) és b)  pont a  továbbiakban együtt: elektronikus úton kapcsolatot tartó] közötti kapcsolattartás biztosítása 
céljából az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság jogosult a hozzá érkezett adatok kezelésére.”

18. §  A Pp. 394/H. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  (8)  bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem a  99/A.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott határidőkön belül arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a  kérelmező 
a kézbesítési tárhelyhez való kizárólagos hozzáférési jogosultságát önhibáján kívüli okból nem tudta gyakorolni.”

19. §  A Pp. „Az elektronikus kommunikáció szabályai” alcíme a következő 394/I–394/M. §-sal egészül ki:
„394/I. § (1) Ha a polgári perben a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus 
úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, amennyiben e  törvény másként nem 
rendelkezik,
a) a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja,
b) az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus úton kapcsolatot 
tartó nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.
(2) Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik és az elektronikus úton kapcsolatot tartó a beadványát 
nem elektronikus úton terjeszti elő, az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt jogkövetkezményen felül a  bíróság 
az elektronikus úton kapcsolatot tartót pénzbírsággal sújtja és számára a bírósági iratot papír alapon kézbesíti.
394/J. § (1) Az elektronikus úton kapcsolatot tartó köteles gondoskodni a keresetlevél és a beadvány mellékleteit 
képező papír alapú okiratok digitalizálásáról és a papír alapú okiratok megőrzéséről.
(2) A  jogi képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a  keresetlevél vagy az  első, a  bírósághoz benyújtott 
beadvány mellékleteként csatolja az  általa elektronikus formába átalakított meghatalmazást. A  bíróság az  eredeti 
meghatalmazás bemutatására hívja fel a  jogi képviselőt az  egyezőség megállapítása érdekében, ha e  tekintetben 
alapos kétsége merül fel.
(3) E  § alkalmazásában az  okirat akkor tekinthető elektronikus okirati formába átalakítottnak, ha az  okirat 
elektronikus másolatának képe megegyezik a papír alapú okiratéval.
(4) Azt, hogy a keresetlevél és a beadvány elektronikus benyújtására szolgáló, e törvényben és külön jogszabályban 
meghatározott módokat és technikai eszközöket jogszerűen alkalmazzák, vélelmezni kell.
(5) Ha a  perben a  kapcsolattartás elektronikus úton történik, a  határidő elmulasztásának következményeit nem 
lehet alkalmazni, ha a  bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a  határidő utolsó napján elektronikus úton 
az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.
394/K.  § A  papír alapú okiratok – jogszabályban meghatározott módon történő – digitalizálására a  bíróságnak öt 
munkanap áll rendelkezésére. Az  iratok digitalizálásához szükséges időt – legfeljebb azonban öt munkanapot – 
a határidő számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
394/L. § Ha a képviselet ellátására jogszabály szerint több személy is jogosult – és az elektronikus kapcsolattartás 
nem a gazdálkodó szervezet, illetve közigazgatási szerv azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével történik – a keresetlevélhez, illetve az első elektronikus úton benyújtott beadványhoz 
csatolni kell valamennyi személy közös nyilatkozatát arról, hogy
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a) hozzájárul, hogy a  keresetlevelet, illetve a  beadványt a  benyújtó személy teljes körű azonosítását biztosító és 
ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtják be,
b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a  bírósági iratnak a  benyújtó személy kézbesítési 
tárhelyére történő kézbesítése.
394/M. § (1) A keresetlevelet, a beadványt, valamint az okirati bizonyítékot a kézbesítési rendszer által befogadható 
méretben kell benyújtani. A  befogadható méretre vonatkozó adatokat az  Országos Bírósági Hivatal a  honlapon 
közzéteszi.
(2) Ha a  keresetlevél, a  beadvány vagy az  okirat, illetve ezek együttes mérete a  kézbesítési rendszer által 
befogadható méretet meghaladja, a  beadványt több, a  kézbesítési rendszer által befogadható méretű részletben 
kell benyújtani. Az egyes részletekhez tartozó űrlapokon meg kell jelölni, hogy a beadvány összesen hány részletből 
áll, továbbá az adott részlet sorszámát. Az űrlapokból a részletek összetartozásának egyértelműen ki kell tűnnie.
(3) A  keresetlevél vagy a  beadvány (2)  bekezdés szerinti valamennyi részletének feltöltése esetén az  utolsó 
részlethez kapott befogadás-visszaigazolásban megjelölt időpontban kell a  keresetlevelet vagy a  beadványt 
a bírósághoz megérkezettnek tekinteni.”

20. §  A Pp. Hetedik Része a következő XXVIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XXVIII/A. FEJEZET
A ZÁRTCÉLÚ TÁVKÖZLŐ HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
394/N. § (1) A bíróság a fél indítványára vagy hivatalból végzéssel elrendelheti, hogy a fél és más perbeli személy, 
valamint a  szakértő meghallgatására, illetve a  tanú kihallgatására zártcélú távközlő hálózat útján kerüljön sor, 
ha célszerűnek látszik – különösen, ha az  az eljárás lefolytatását meggyorsítja –, vagy a  meghallgatás, illetve 
a  kihallgatás (e fejezetben a  továbbiakban együtt: meghallgatás) a  tárgyalás, illetve a  személyes meghallgatás 
kitűzött helyszínén jelentős nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna.
(2) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás során a  tárgyalás, illetve a  személyes meghallgatás 
kitűzött helyszíne és a  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás helyszíne között az  összeköttetés 
közvetlenségét a  mozgóképet és a  hangot egyidejűleg továbbító készülék biztosítja. A  zártcélú távközlő hálózat 
útján történő meghallgatásra sor kerülhet a  tárgyalás, illetve a  személyes meghallgatás kitűzött helyszíne és 
több egyéb zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatási helyszín igénybevételével is, ha azok közvetlen 
összeköttetése biztosítható. A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatáshoz a  helyiséget bíróság vagy 
egyéb – a zártcélú távközlő hálózat működésének biztosításához szükséges feltételekkel rendelkező – szerv bocsátja 
rendelkezésre.
(3) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás iránti kérelem tárgyában hozott végzéssel szemben 
nincs helye fellebbezésnek. A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást elrendelő végzést a  bíróság 
a  tárgyalásra, illetve a  személyes meghallgatásra szóló idézéssel együtt kézbesíti azoknak, akik a  tárgyalásra, 
illetve a személyes meghallgatásra megidézésre kerülnek. A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást 
elrendelő végzést a  bíróság haladéktalanul megküldi a  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatáshoz 
elkülönített helyiséget biztosító bíróságnak, illetve egyéb szervnek.
394/O.  § (1) A  zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személynek – a  bíróság vagy az  egyéb szerv 
épületében – az erre a célra kialakított helyiségben kell megjelennie és a meghallgatás ideje alatt jelen lennie.
(2) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás esetén a  tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó 
rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a  nyilvánosságot a  tárgyalás kitűzött helyszínén kell biztosítani. 
A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben
a) a meghallgatásra kerülő személy,
b) az, akinek a  jelenlétét a  meghallgatott személyéhez kapcsolódóan a  tárgyaláson, illetve a  személyes 
meghallgatáson a  törvény lehetővé, illetve kötelezővé teszi (különösen a  képviselő, az  ügygondnok, a  törvényes 
képviselő, a tolmács),
c) a zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást biztosító technikai eszközök működését biztosító, kezelő 
személy
lehet jelen.
(3) A zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságát a tárgyalást vezető elnök 
(bíró), illetve a  személyes meghallgatást lefolytató elnök (bíró) – ha a  személyes meghallgatást bírósági titkár 
folytatja le, úgy a  bírósági titkár – állapítja meg. Az  elnök (bíró), illetve bírósági titkár állapítja meg azt is, hogy 
a zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben csak olyan személyek tartózkodnak, 
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akiknek a  jelenlétét a  törvény lehetővé teszi, továbbá, hogy a  meghallgatott személy nincs korlátozva eljárási 
jogainak gyakorlásában.
(4) A zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságának igazolása az általa
a) a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai alapján és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa vagy tartózkodásra jogosító okmánya képi 
adatátvitellel történő bemutatásával
történik.
(5) A bíróság a zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton, vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződik.
(6) A  meghallgatás megkezdésekor az  elnök (bíró), illetve ha a  személyes meghallgatást bírósági titkár folytatja 
le, a bírósági titkár tájékoztatja a zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatott személyt, hogy a meghallgatására 
zártcélú távközlő hálózat útján kerül sor.
(7) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás során biztosítani kell, hogy a  tárgyalás, illetve 
a  személyes meghallgatás kitűzött helyszínén jelen lévő résztvevők láthassák a  zártcélú távközlő hálózat útján 
történő meghallgatásra kialakított helyiségben a  meghallgatott személyt, valamint a  meghallgatott személlyel 
egyidejűleg ott-tartózkodó valamennyi személyt. Biztosítani kell továbbá, hogy a  zártcélú távközlő hálózat útján 
történő meghallgatásra kialakított helyiségnek minden pontja látható legyen a  tárgyalás, illetve a  személyes 
meghallgatás kitűzött helyszínén jelenlévő elnök (bíró), illetve bírósági titkár számára. A  zártcélú távközlő hálózat 
útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben tartózkodó meghallgatott személy részére is biztosítani kell, 
hogy követhesse a tárgyalás menetét.
394/P.  § A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás esetén a  tárgyalásról, illetve személyes 
meghallgatásról készült jegyzőkönyvnek ki kell terjednie a  zártcélú távközlő hálózat útján történt meghallgatás 
lefolytatásának körülményei rögzítésére, feltüntetve a  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatásra 
kialakított helyiségben jelen lévő személyeket.”

21. §  A Pp. 395. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„k) a polgári eljárásban a tárgyalás (meghallgatás, kihallgatás) zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának 
részletes szabályait – az  informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben és az  Országos Bírósági Hivatal elnöke 
véleményének kikérésével – rendeletben határozza meg,”

22. §  A Pp. XXIX. Fejezete a következő 397/H. §-sal egészül ki:
„397/H.  § (1) E  törvénynek a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi 
és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított
a) 23. § (1) bekezdés b) pontját, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény 23. § a) pontjának hatálybalépését követően 
indult perekben,
b) 321/A. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult fizetési meghagyásos eljárást követően perré alakult 
eljárásban,
c) 340/B. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perekben,
d) 341/J.  §-át a  2016. január 1. napján és az  azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott 
birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben,
e) 386/U. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult perekben,
f ) 394/C. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult perekben
kell alkalmazni.”
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23. §  A Pp.
a) 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „megtérítése iránt” szövegrész helyébe a  „megtérítése, valamint 

a közhatalom gyakorlása során okozott személyiségi jogsértések miatti sérelemdíj megfizetése iránt” szöveg,
b) 394/F. §-át megelőző alcím címben a „kommunikáció” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás” szöveg,
c) 394/F. § (1) bekezdésében az „e törvény elektronikus kommunikációt rendel” szövegrész helyébe az „e törvény 

elektronikus kapcsolattartást rendel” szöveg,
d) 394/G. § (3) bekezdésében az „a félnek” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot tartó részére” 

szöveg,
e) 394/G.  § (5)  bekezdésében a  „legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva” szövegrész 

helyébe a „legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, vagy az  azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével” szöveg,

f ) 394/G. § (5) bekezdésében az „A fél” szövegrészek helyébe az „Az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
g) 394/G.  § (5) és (6)  bekezdésében az  „A félnek” szövegrész helyébe az  „Az elektronikus úton kapcsolatot 

tartónak” szöveg,
h) 394/G. § (5) bekezdésében és a 394/H. § (2), (4), (7) és (8) bekezdésében az „a fél” szövegrészek helyébe az „az 

elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
i) 394/G.  § (6)  bekezdésében az „a félnek” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot tartónak” 

szöveg,
j) 394/H. § (2) bekezdésében a „Ha fél” szövegrész helyébe a „Ha az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
k) 394/H.  § (6) és (7)  bekezdésében az „A fél” szövegrész helyébe az „Az elektronikus úton kapcsolatot tartó” 

szöveg,
l) 394/H. § (9) bekezdésében az „a fél vagy képviselője” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot 

tartó” szöveg,
m) 394/H.  § (9)  bekezdésében az  „a felet vagy képviselőjét” szövegrész helyébe az  „az elektronikus úton 

kapcsolatot tartót” szöveg,
n) 394/H. § (9) bekezdésében az „azon szolgáltatását megszüntette” szövegrész helyébe az „azon szolgáltatását 

nem hozta létre vagy megszüntette” szöveg
lép.

24. § (1) Hatályát veszti a Pp.
a) 394/B. § (4) bekezdése,
b) 394/G. § (7) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
28/B.  § (3)  bekezdésében a „ ,  valamint a  hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban” 
szövegrész.

25. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az  eljárás lefolytatására illetékes közjegyző az  eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, köteles ezt 
–  az  akadályoztatás okának megjelölésével – a  székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökének írásban 
haladéktalanul bejelenteni. Ha a bejelentés alapos, a területi közjegyzői kamara elnöke a területi közjegyzői kamara 
területén székhellyel rendelkező közjegyzők közül kijelöli az  eljárás lefolytatásában akadályoztatott közjegyző 
helyett az eljárást lefolytató közjegyzőt. Ha a területi közjegyzői kamara elnöke a bejelentést alaptalannak ítéli, erről 
a  bejelentést tevő közjegyzőt értesíti. A  területi közjegyzői kamara elnökének döntése ellen jogorvoslatnak nincs 
helye.
(8) Ha a (7) bekezdés alapján az eljárás lefolytatására kijelölt közjegyző az eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, 
a (7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(9) Ha a területi közjegyzői kamara illetékességi területére kinevezett valamennyi közjegyző – a területi közjegyzői 
kamara elnökének a  döntése szerint – az  eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, az  eljáró közjegyzőt 
a  magyarországi székhelyű közjegyzők közül a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke jelöli ki. E  kijelölést 
– a  (7) és (8)  bekezdés szerinti döntésének a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke részére történő 
megküldésével – a  területi közjegyzői kamara elnöke kezdeményezi. A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnökének döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(10) Ha a  (9)  bekezdés alapján az  eljárás lefolytatására kijelölt közjegyző az  eljárás lefolytatásában akadályoztatva 
van, a (7)–(9) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”
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26. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) A  hatóság az  elektronikus úton benyújtott keresetlevelet az  ügy irataival és a  keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatával együtt elektronikus úton három napon belül továbbítja a bírósághoz.
(3) A  perben a  beadványok benyújtása és a  hivatalos iratok kézbesítése a  Pp.-ben meghatározottak szerint, 
elektronikus úton történik.”

27. §  Az Ngtv. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § E  törvénynek a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 8.  § (2) és (3)  bekezdését  
a  2016. január 1. napján és az  azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.”

28. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a  továbbiakban: Fmhtv.) 37.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  közjegyző a  felhívást azzal a  figyelmeztetéssel is ellátja, hogy ha a  jogosult a  Pp. alapján elektronikus 
kapcsolattartásra köteles vagy a Pp. alapján az elektronikus kapcsolattartást választja, az ügyre vonatkozó részletes 
tényállításait, bizonyítékait, és minden további beadványát és okirati bizonyítékát kizárólag elektronikus úton 
nyújthatja be, továbbá az  illetéket elektronikusan vagy a  Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlájára köteles 
megfizetni. A  közjegyző a  felhívásban tájékoztatja a  jogosultat, hogy ha a  kapcsolattartás a  részéről a  peres 
eljárásban elektronikusan történik, és
a) az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és bizonyítékait nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a pert 
megszünteti,
b) az egyéb beadványait nem elektronikus úton terjeszti elő, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan 
és úgy kell tekinteni, hogy nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.”

29. §  Az Fmhtv. 61. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 37.  § (4a)  bekezdését a  2016. január 1. 
napján és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

30. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. § és a 8–24. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (3) A 7. § és a 26–29. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

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

2015. évi CLXXXI. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról*

1. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) A  haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén – ide nem értve a  Ptk. szerinti 
hozzátartozók közötti ügyleteket – a  haszonbérbe adó jogutódja a  haszonbérbe adó személyében bekövetkező 
változást követő 90 napon belül és ezt követően pedig további három évenként – kivéve, ha a szerződés lejártáig 

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 22861

három évnél kevesebb időtartam van hátra – az  e  §-ban foglaltak szerint kezdeményezheti a  haszonbérleti 
szerződés módosítását a  haszonbérnek a  kezdeményezéskor irányadó piaci haszonbérleti díj összegére való 
emelése érdekében.
(2) Ha a  haszonbérlő a  haszonbérbe adó kezdeményezésével nem ért egyet, a  kezdeményezés kézhezvételétől 
számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a  bíróságtól kérheti a  piaci haszonbérleti díj meghatározását, 
ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.
(3) E § rendelkezéseitől a felek érvényesen nem térhetnek el.”

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

2015. évi CLXXXII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról*

1. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 47/B.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felügyeleti díj mértéke – a  (4)–(6)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 
(2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított
a) előző naptári évi értékesítési nettó árbevételének, vagy
b) – személyi jövedelemadó-bevallásra köteles természetes személy – előző naptári évi bevételének
0,1%-a.”

2. §  Az Éltv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 76/B. §-sal egészül ki:
„76/B.  § A  47/B.  § 2015. május 31-én hatályos (3a)  bekezdésének hatálya alá tartozó és a  47/B.  §-nak 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXII.  törvénnyel megállapított (3)  bekezdése alapján felügyeleti díj további összegű fizetésére kötelezettnek 
a  2014.  naptári évi árbevétele alapján 2015. december 30-ig bevallást vagy helyesbítő bevallást kell tennie és 
a felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetnie.”

3. §  Az Éltv.
a) 47/B. § (6) bekezdésében a „(3)–(3a) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,
b) 47/B.  § (14)  bekezdésében az  „utólagos megállapításra,” szövegrész helyébe az  „a becslésre, az  utólagos 

megállapításra,” szöveg,
c) 63/A. § (1) bekezdésében a „változásbejelentési” szövegrész helyébe a „változásbejelentési és felügyeleti díj 

fizetési” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdése.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2015. évi CLXXXIII. törvény
a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. §  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  törvény hatálya nem terjed ki a  természetes környezetben vadon élő nem vadászható állatfajra, valamint 
az állatkertben élő vadra.”

2. §  A Vtv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat
a) a természetvédelemre,
b) az állat- és növényvédelemre,
c) az állategészségügyre és élelmiszer-biztonságra,
d) a mező- és erdőgazdálkodásra,
e) a termőföld-hasznosításra,
f ) a vízgazdálkodásra, valamint
g) a halgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.”

3. § (1) A Vtv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező 
közösséget (a  továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. A  tulajdonosi közösséget, valamint a  tulajdonosi 
közösség képviselőjét a  vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az  e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli.”

 (2) A Vtv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vadászatra jogosultat a  vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az  e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli.”

4. § (1) A Vtv. 8. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon 
található)
„g) közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá”
(területét.)

 (2) A Vtv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység határán.”

5. § (1) A Vtv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve annak trófeáját is), a  hullatott agancs, a  szárnyas vad 
jogszerűen gyűjtött tojása, az elhullott vad teteme a vadászatra jogosult tulajdonába kerül. A más vadászterületről 
átváltott sebzett vad a  sebzés helye szerinti vadászatra jogosult tulajdonába kerül, ha – a  vadászatra jogosult 
előzetes tájékoztatásával – utánkeresés során ejtik el, vagy elhullottan fellelik.”

 (2) A Vtv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vadaskertben, a  vadasparkban, a  vadfarmon és az  apróvadtartó és -szaporító telepen (a  továbbiakban 
együtt: zárttéri vadtartó létesítmény) jogszerűen tartott vad – a vadászatra jogosulttal kötött eltérő megállapodás 
hiányában – a zárttéri vadtartó létesítmény üzemeltetőjének tulajdonában van.”

6. §  A Vtv. a következő 11/A–11/C. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.
(2) A  vadászterület határának újbóli megállapításakor a  vadászati hatóság a  hatályos vadgazdálkodási üzemtervi 
ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a  meglévő vadászterület határokat és a  vadgazdálkodási 
tájegység határait alapul véve, a  következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a  vadászterület határára 
vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró 
üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.
(4) A  vadászati hatóság az  ajánlást a  hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább 
harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A  vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település 
önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában 
való közzétételt, amelyet az  önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. Az  ajánlást 
érintő vita esetén a vadászati hatóság hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.
(5) Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra
a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javaslat]
nyújthat be a  vadászati hatósághoz a  hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének 
május 15. napjáig.
(6) A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.
(7) A módosító javaslatot a 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet 
benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat.
(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott terület legfeljebb egyharmada más, nem a  módosító javaslatot benyújtó 
földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
(9) Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 
10 napon belül végzéssel dönt. A  vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben 
jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
(10) Ha a  vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, 
a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja 
a vadászterület határát.
11/B. § (1) A vadászati hatóság a vadászterületek átfedésére irányuló érvényes módosító javaslat esetén, a hatályos 
vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének július 15. napjáig egyeztetést tart az  érvényes 
módosító javaslatot benyújtó földtulajdonosok közös képviselőjének, és a  módosító javaslattal érintett hatályos 
vadászterületek földtulajdonosi képviselőinek részvételével az átfedésben lévő területrész vonatkozásában.
(2) Ha az  érvényes módosító javaslattal érintett földtulajdonos a  képviseletéről nem az  (1)  bekezdésben 
meghatározott módon kíván gondoskodni, a vadászati hatóság által tartott egyeztetésen személyesen is részt vehet.
(3) A  vadászati hatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott egyeztetést több, a  vadászati hatóság ajánlásában 
szereplő vadászterület határára vonatkozó érvényes módosító javaslat esetében egyszerre is lefolytathatja.
(4) A  vadászati hatóság a  lefolytatott egyeztetésen kialakult egyezséget hatósági határozatba foglalja, és 
az egyezségben foglaltakat figyelembe véve, a vadászterület kialakítás szabályai szerint megállapítja a vadászterület 
határát.
(5) Egyezség hiányában a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint 
a vadászterület határát hivatalból állapítja meg.
11/C.  § (1) A  vadászati hatóság a  vadászterület megállapítására vonatkozó határozatát a  11/A.  § (4)  bekezdése 
szerinti módon közzéteszi, amely alapján a  megállapított vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlése 
a határozat jogerőre emelkedését követően összehívható.
(2) A  vadászati hatóság vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásában hozott döntése ellen nem 
nyújthat be fellebbezést az  az ügyfél, aki nem tett módosító javaslatot, illetve a  11/B.  § szerinti egyeztetés során 
az eljárásban neki felróható okból nem vett részt.”

7. §  A Vtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok
a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,
b) a  vadászterület határának 20.  § (1)  bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e  törvényben foglaltaknak 
megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve
c) a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről
a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.
(2) A  földtulajdonosok a  vadászterület összes területe – ideértve a  medret is – összes tulajdonosának a  tulajdoni 
hányada arányában viselik a  vadászati jog gyakorlásával vagy hasznosításával kapcsolatos terheket, valamint 
részesednek annak hasznaiból.
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(3) A  tulajdonosi közösség a  vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek intézése során 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan perelhet és perelhető. A  tulajdonosi közösség 
(1) bekezdés szerint megválasztott, és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett – hatósági igazolással rendelkező – 
képviselője külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosi közösség ügyeiben eljárva a tulajdonosi közösség nevében 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a  tulajdonosi közösséget a  vadászati jog gyakorlásával, 
hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek előtt, valamint harmadik 
személyekkel szemben.
(4) A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.
(5) Nem lehet képviselő, aki:
a) büntetett előéletű;
b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;
c) a  képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének 
nem tett eleget.
(6) A  vadászati hatóság a  tulajdonosi közösség által megválasztott képviselő (5)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
feltételeknek való megfelelését a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétel során megvizsgálja.
(7) Nem lehet a  tulajdonosi közösség képviselője az  a  személy, aki annál a  vadászatra jogosultnál tölt be vezető 
tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt.
(8) A képviselői megbízatás megszűnik
a) visszahívással,
b) lemondással,
c) a képviselő halálával, jogi személy képviselő esetén jogutód nélküli megszűnésével,
d) a képviselő cselekvőképességének a feladata ellátásához szükséges ügycsoportban történő korlátozásával,
e) jogi személy képviselő esetén a  vele szembeni végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás jogerős 
megindításával,
f ) a képviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével,
g) a képviselő kilencven napot meghaladó akadályoztatása esetén.
(9) A képviselet megszűnése esetén a tulajdonosok a 14. §-ban foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan napon belül új 
képviselőt választani.
(10) A  tulajdonosi közösség gyűlése a  képviselőt visszahívhatja. A  visszahívott képviselő az  új képviselő 
megválasztásáig változatlan díjazás mellett köteles feladatait ellátni, azzal, hogy kötelezettséget nem vállalhat, és 
jogról nem mondhat le érvényesen.
(11) A képviselő köteles:
a) a  tulajdonosi közösség gyűlése határozatait a  jogszabályok és a  működési szabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően előkészíteni és végrehajtani;
b) a határozatokról és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást vezetni;
c) a tulajdonosi közösség részére elkülönített, kizárólag a tulajdonosi közösség pénzügyeinek kezelésére bankszámlát 
– ha a képviselő költségvetési szerv, akkor a külön e célra a Magyar Államkincstárnál vezetett alszámlát – nyitni és 
vezetni;
d) a haszonbérleti díj kifizetését a vadászati év lezárását követő hatvan napon belül biztosítani a földtulajdonosok 
részére.
(12) A tulajdonosi közösség – az (1) bekezdés szerinti módon – köteles működési szabályzatot készíteni a vadászati 
jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről, ideértve a  képviselő javadalmazásának és elszámolási 
kötelezettségének, valamint a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét 
is. A működési szabályzat elkészítésének részletes szabályait a miniszter az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben állapítja meg.
(13) Az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével a  tulajdonosi közösség vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett 
képviselője is összehívhatja a tulajdonosi közösség gyűlését.
(14) A  tulajdonosi közösség gyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ha a  képviselő 
e  kötelezettségének nem tesz eleget, a  tulajdonosi közösség gyűlésének összehívása a  14.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint kezdeményezhető.”

8. §  A Vtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag hasznosítani lehet, haszonbérlet útján.”
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9. §  A Vtv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) Társult vadászati jog esetén a  12.  § (1)  bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát 
a  vadászterület összes tulajdonosának a  tulajdoni hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti. 
A  kezdeményezőnek a  vadászati hatóság és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és 
a  helyben szokásos módon a  tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra hirdetményt kell 
közzétennie, amelyet a  gyűlést megelőző napig kell kifüggesztve tartani. A  hirdetmény – tájékoztató jelleggel – 
a  települési önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a  helyi lapban –, elektronikus tájékoztatásra 
szolgáló honlapján, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.
(2) A  hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál 
azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie. A  hirdetménynek tartalmaznia kell a  tulajdonosi 
közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a  képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá 
a  vadászterület térképi megjelölését. A  tulajdonosi közösségi gyűlést csak a  vadászterület fekvése szerinti 
vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a  tulajdonosi 
közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.
(3) A  határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a  meghozott határozattal egyet nem értő, 
kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal 
egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a  határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos 
érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál 
megtámadhatják.”

10. § (1) A Vtv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tilos a  vadászati jog alhaszonbérletbe adása. Nem minősül a  vadászati jog alhaszonbérletbe adásának 
a vendégvadászat, valamint a bérvadászat.”

 (2) A Vtv. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A haszonbérlő a haszonbérleti díj 90%-ának megfelelő előleget köteles fizetni a vadászati év kezdetét megelőző 
év december 1-ig. A  képviselő a  fizetés elmaradásáról a  vadászati év kezdetét megelőző év december 31-ig 
köteles értesíteni a  vadászati hatóságot, amely – ha a  haszonbérleti díj előleg megfizetése, vagy a  haszonbérleti 
szerződés érvényessége tárgyában peres vagy nemperes eljárás nincs a  felek között – felszólítja a  vadászatra 
jogosultat a  haszonbérleti díj előleg megfizetésére. Ha a  haszonbérlő a  haszonbérleti díj előleget a  vadászati év 
kezdetét megelőző február hónap utolsó napjáig a hatóság felszólítása ellenére sem fizeti meg, a vadászati hatóság 
a haszonbérlőt a vadászatra jogosultak nyilvántartásából törli. A haszonbérlő a haszonbérleti díjat a vadászati évet 
követő április hónap utolsó napjáig fizeti meg.”

11. § (1) A Vtv. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  haszonbérleti díj mértékét az  adott vadászterület vadállományának összetételére, a  terület hasznosítási 
módjára tekintettel kell megállapítani. A vadászterületnek minősülő, de a vad elől kerítéssel tartósan elzárt ingatlan 
után haszonbérleti díj nem jár.
(3) A  vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést határozott időre, a  vadászterületre vonatkozó, a  vadászati 
hatóság által jóváhagyott vadgazdálkodási üzemterv időtartamára, legfeljebb azonban 2037. február 28-ig lehet 
megkötni.”

 (2) A Vtv. 17. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  vadászati hatóság a  haszonbérleti szerződésben foglaltak teljesülését bármikor vizsgálhatja, de legalább 
a  45.  § (2a)  bekezdésben meghatározott időszakonként felülvizsgálja, és a  18.  § (4)  bekezdés b)  pontja esetében 
a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli.”

12. §  A Vtv. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  haszonbérleti szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha a  vadászati hatóság a  vadgazdálkodási üzemtervi 
cikluson belüli időszakos felülvizsgálata során a vadászatra jogosultat a nyilvántartásából törli.”

13. §  A Vtv. 19. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell lenni:)
„l) a vadászterület határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára és nyomon követhetőségére.”
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14. §  A Vtv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási üzemterv időtartamára szól, és ezen időtartam 
alatt köti a  mindenkori földtulajdonosokat. A  hatósági határozatban megállapított vadászterület szétválasztására, 
a vadászterületek egyesítésére és a szomszédos vadászterületek közös határának egyezséggel történő módosítására 
vonatkozó döntés a vadászterület megváltoztatásának minősül.
(2) A  vadászterület határának megváltoztatásakor a  vadászati hatóságnak egyidejűleg határoznia kell 
a  vadgazdálkodási üzemterv, valamint – a  vadászati jog haszonbérbe adása esetén – a  haszonbérleti szerződés 
jóváhagyásáról is.
(3) A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület határának megváltoztatására irányuló kérelmet, ha
a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt feltételeknek, és
b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az érintettek egyezséget kötnek.”

15. §  A Vtv. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vadászterület különleges rendeltetésének közérdekből történő megállapítását a  vadászati hatóság  
– a (2) bekezdés c) pontja esetén a természetvédelmi szakkérdések vizsgálatával –, illetve védett természeti terület 
esetén a  természetvédelmi hatóság a  vadászatra jogosulttal való előzetes egyeztetés után kezdeményezheti. 
A határozat meghozatalára a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

16. §  A Vtv. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a  vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a  vadászatra jogosult a  10., 12. és 13.  §-okban 
előírt önálló vagy társult vadászati jog gyakorlási vagy hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság felszólítását 
követően sem tesz eleget, vagy a  28–30.  §-okban a  vad- és élőhelyének védelmére előírt kötelezettségeit megszegi, és 
ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának, nem vadászható állatfaj egyedének és más élő szervezetnek – beleértve 
a  természetvédelmi oltalom alatt álló élő szervezeteket is – a  fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan sérti, illetve 
veszélyezteti, a  vadászati hatóság – a  vad- és élőhelyének védelme, valamint a  vadkárok megelőzése érdekében – 
az érintett tulajdonos költségére határozatában)
„e) kijelöli a  vadászterületen a  vadállomány védelme érdekében a  vadgazdálkodási és vadászati tevékenység 
ellátására alkalmas jogi személyt, illetve kijelölheti a közös képviselő személyét,”

17. §  A Vtv. a 27. §-t követően a következő I/A. Fejezettel egészül ki:
„I/A. FEJEZET
ZÁRTTÉRI VADTARTÁS
A zárttéri vadtartás általános szabályai
27/A. § (1) Zárttéri vadtartás a vadászati hatóság engedélyével folytatható.
(2) Zárttéri vadtartásnak minősül a fácán, fogoly, tőkés réce, gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, illetve vaddisznó 
zárt térben, szabad mozgásában kerítéssel vagy egyéb módon korlátozott
a) vadászati,
b) kutatási, oktatási, bemutatási,
c) élelmiszer-termelési
célú tartása és szaporítása [a)–c) pontok a továbbiakban együtt: vadtartás].
(3) A  zárttéri nagyvadtartás vadaskertben, vadasparkban vagy vadfarmon folytatható. Nagyvad zárttéri tartása 
esetében a zárttéri vadtartó létesítménnyel közvetlenül határos területen újabb zárttéri nagyvadtartó létesítmény 
nem létesíthető és működtethető. Vadaskert esetében engedélyezhető az  osztott, vadász-, szaporító- és 
korosítókertek működtetése, azonban vadászni kizárólag a vadaskert vadászati célú kertrészében lehet.
(4) A vad zárt térben engedély nélkül történő, valamint a nagyvadnak nem az engedélyben foglaltak szerinti tartása 
a zárttéri vadtartás szabályai megsértésének minősül.
(5) Apróvadat zárt térben – a bemutató jellegű tartás kivételével – apróvadtartó és szaporítótelepen lehet tartani.
(6) Nagyvad zárt térből zárt térbe történő szállítását – a külföldre történő szállítás kivételével – a vadászati hatóság 
engedélyezi.
27/B. § (1) Zárttéri vadtartó létesítmény kerítésének fenntartásakor folyamatosan biztosítani kell, hogy a kerítéssel 
elzárt területről az engedélyben meghatározott vad önszántából ne juthasson ki, illetve hogy oda természetes úton 
ne jusson be. E feltételek teljesítésének elmulasztása a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.
(2) Nagyvadtartásból származó vad szabad vadászterületre nem helyezhető ki.
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(3) Vadászterületre – figyelemmel a  (2)  bekezdésre – csak olyan vad helyezhető ki, amely állat-egészségügyi 
igazolással rendelkezik, és ennek alapján a természeti környezetben élő állatfajoknak a telepített vad által történő 
állatbetegségekkel való fertőzése kizárható.
(4) Ha a  nagyvadtartó a  vadászati hatóság felszólítását követően sem biztosítja a  nagyvadtartás jogszabályban 
vagy az  engedélyező határozatban előírt feltételeit, illetve ha a  zárttéren tartott vad a  vadgazdálkodás vagy 
a természetvédelem érdekeit a hatóság felszólítását követően is veszélyezteti, a vadászati hatóság a létesítési engedély 
visszavonása mellett a nagyvadtartó költségére a zárttéren tartott nagyvadállomány felszámolását rendeli el.
(5) A  (4)  bekezdés, a  27/C.  § (7)  bekezdés, valamint a  27/E.  § (2)  bekezdés alkalmazása nem mentesíti a  vadtartót 
a zárttéri vadtartás szabályai megsértése miatti felelősségre vonás alól.
Vadaskert
27/C.  § (1) A  vadaskert a  vadászterület gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, valamint vaddisznó vadászati célú 
tartására, illetve tenyésztésére kerítéssel bekerített része. Vadaskertbe szabad vadászterületről, vagy zárttéri 
vadtartásból származó vad telepíthető, ha a telepítendő egyed fenotípusos megjelenése az adott vadfajra jellemző 
jegyeket hordozza. Nagyvad vadaskertbe történő kihelyezését a vadászati hatóság engedélyezi.
(2) A  vadaskertben történő vadászat alkalmával e  törvénynek – a  vadaskert létesítését engedélyező határozatban 
szereplő nagyvadfajok esetén – a  vadászati tilalmi időkre és a  vadászterület vadeltartó képességére vonatkozó 
előírásait nem kell alkalmazni.
(3) A  vadászterület vadaskert létesítése céljából történő bekerítését a  földterület tulajdonosának, használójának 
előzetes hozzájárulásával, a  vadászatra jogosult kérelmére a  vadászati hatóság határozatban engedélyezi. 
A vadászati hatóságnak az engedélyt a 27/D. § (2) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt feltételek meghatározásával 
kell kiadni.
(4) A  vadaskert létesítési engedélyének módosítását a  vadászatra jogosult kérelmére a  vadászati hatóság 
a (3) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezi.
(5) A  (3)  bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a  vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a  27/D.  § 
(2) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem 
tesz eleget, dönt az engedély visszavonásáról.
(6) A  vadaskertben – a  vadászatra jogosulttal kötött eltérő megállapodás hiányában – vadászati tevékenységet 
a  vadaskert üzemeltetője folytathat. Az  üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat a  miniszter az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben határozza meg.
(7) A vadászati hatóság a vadaskert létesítésére kiadott engedélyt hivatalból is visszavonhatja. A hivatalból történő 
visszavonás során a 27/F. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Vadaspark
27/D.  § (1) A  vadaspark a  vadászterület kutatási, oktatási és bemutatási célra alkalmas vadászati rendeltetésű 
kerítéssel bekerített területe.
(2) A  vadászterület vadaspark létesítése céljából történő bekerítését az  érintett földterület tulajdonosának, 
használójának előzetes hozzájárulásával, a  vadászatra jogosult kérelmére a  vadászati hatóság engedélyezi. 
A határozatban meg kell határozni:
a) a telepíthető vadfajokat, illetve a vadfajonként maximálisan fenntartható vadlétszámot és ivararányt;
b) a vad tartásával kapcsolatos szakmai és állat-egészségügyi feltételeket;
c) erdő esetében az erdő védelmével, valamint az erdei haszonvételek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket;
d) természetvédelem alatt álló terület esetében a terület védelmével kapcsolatos feltételeket.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a  vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a  (2)  bekezdés 
a)–d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem tesz eleget, 
dönt az engedély visszavonásáról.
27/E.  § (1) Vadasparkban vadászni csak a  vadászati hatóság külön engedélyével lehet. A  vadászati hatóság – ha 
az  engedélyben szereplő vadlétszám és ivararány másképp nem állítható helyre – kérelemre vagy hivatalból 
vadállomány-szabályozó vadászatot rendelhet el.
(2) A vadászati hatóság a vadaspark létesítésére kiadott engedélyt hivatalból is visszavonhatja. A hivatalból történő 
visszavonás során a 27/F. § (4) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Vadfarm
27/F.  § (1) A  vadfarm vadászterületen vagy vadászterületnek nem minősülő földterületen élelmiszer előállítása 
céljából a 27/A. § (2) bekezdésben felsorolt nagyvadfajok tartására szolgáló létesítmény.
(2) Vadfarm létesítését az  érintett földterület használójának kérelmére, a  földterület tulajdonosának előzetes 
hozzájárulásával, a  vadászati hatóság engedélyezi. Nem létesíthető vadfarm védett természeti területen. Vadfarm 
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létesítése és működtetése során a 27/D. § (2) bekezdés a)–c) pontját és a 27/D. § (3) bekezdését kell megfelelően 
alkalmazni.
(3) Vadfarmon vadászni tilos.
(4) A vadászati hatóság a vadfarm létesítésére kiadott engedélyét, ha
a) az  engedélyes a  vadászati hatóság felszólítását követően sem teljesíti a  jogszabályban vagy a  létesítési 
engedélyben előírt feltételeket,
b) az engedélyessel szemben a vadászati hatóság 5 éven belül jogerősen 3 alkalommal szab ki bírságot a zárttéri 
vadtartás szabályai megsértése miatt,
hivatalból visszavonja.”

18. §  A Vtv. 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos vadfaj vadászati célú telepítését a vadászati hatóság csak 
vadaskertbe engedélyezheti. A vadászati hatóság idegenhonos inváziós faj telepítését nem engedélyezi.”

19. §  A Vtv. Általános szabályok alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) Vadászterületen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény a föld használójának előzetes hozzájárulásával 
létesíthető.
(2) Ha a  vadászterületen korábban létesített létesítmények, berendezések tulajdonjogának, illetve használatának 
kérdésében a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáig nem jön létre megállapodás, a létesítmények, berendezések 
létesítője a  jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint megtérítési igénnyel léphet fel a  vadászatra jogosulttal 
szemben.
(3) Vadgazdálkodási, vadászati létesítmény
a) védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, illetve
b) a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen a  katonai 
hatóság
engedélyével létesíthető.
(4) Vadászterületen – a  (3)  bekezdésben meghatározott, illetve az  erdőről, az  erdő védelméről és 
az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a  vad mozgását befolyásoló, tartós 
telepítésű kerítés a vadászatra jogosult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság engedélyével létesíthető.
(5) A  vadászterületen, a  (4)  bekezdés szerinti kerítés létesítésekor, figyelemmel kell lenni a  vad természetes 
életfeltételeire, jellemző mozgásirányára.
(6) A  vadászterületen engedély nélkül létesített kerítés esetén a  vadászterületen kerítés létesítését engedélyező 
hatóság határoz a  vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés fennmaradásáról vagy annak lebontásáról. 
A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem mentesíti a kerítés létesítőjét az engedély nélküli kerítés létesítése 
miatti felelőssége alól.”

20. §  A Vtv. a 37. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Tiltott vadászati eszközök
37/A. § (1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősül:
1. a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvessző;
2. a számszeríj;
3. a lőfegyverre szerelt hangtompító eszköz;
4. a hurok, horog, madárlép, verem;
5. a működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív háló;
6. elöltöltő fegyver használata nem egyéni vadászatra;
7. az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver;
8. vak, illetve megcsonkított élő csali állat;
9. az áramütést előidéző elektromos eszközök;
10. az emlősfajok ejtőhálóval történő befogásának kivételével a robbanószerek;
11. elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök;
12. mérgezett vagy altató csalétkek.
(2) A  hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátásakor folytatott vadászata során százhúsz joule-nál 
nagyobb csőtorkolati energiájú golyós vadászlőszert, illetve 0,22 kaliberű golyós vagy annál nagyobb kaliberű 
vadászlőfegyvert, továbbá maroklőfegyvert is használhat.
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(3) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátása során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.
Tiltott vadászati módok
37/B.  § (1) A  vadat elejteni, elfogni kizárólag a  törvényben meghatározott módon lehet. Tilos a  vadat a  lábfogó 
csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a  lábfogó csapóvassal, vagy a  kíméletes 
csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes 
vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a  Közösségbe történő behozatala tilalmáról szóló, 
1991.  november 4-i 3254/91/EGK rendeletében foglalt csapdázási módszerrel, valamint méreg alkalmazásával 
elfogni, illetve elpusztítani.
(2) A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében 
foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból 
is – a  mérgező hatású anyagok használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti 
szelektív méreg alkalmazását.
(3) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati módnak minősül:
1. vadászati idénytől függetlenül az  olyan időpontban történő vadászat, amikor a  vad menekülési lehetősége 
bármilyen természeti ok miatt jelentősen korlátozott;
2. az elöltöltő fegyverrel történő társas vadászat.
(4) A  vadászterületen a  vadász a  vadállomány védelme érdekében – a  vad elfogására, elejtésére megengedett 
vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség
a) a vadat űző vagy a vadat elejtő kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, továbbá
b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a  kutyát vagy 
macskát.
(5) A  (4)  bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a  felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően 
alkalmazott vadász-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyára.”

21. §  A Vtv. 38/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben szereplő engedélyezhető, illetve elrendelhető tevékenységek közül a megfelelő módszer 
kiválasztása során az állatvédelmi, illetve állatjóléti szempontokat is figyelembe kell venni.”

22. §  A Vtv. „Körzeti vadgazdálkodási terv” alcímének címe és 42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Tájegységi vadgazdálkodási terv
42.  § A  tájegységi vadgazdálkodási terv az  e  törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló, húsz évre szóló, 
hosszú távú vadgazdálkodási előírás.”

23. §  A Vtv. 43. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza:)
„f ) a hosszú távú természetvédelmi célokat.”

24. §  A Vtv. 44. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított három hónapon belül a  tájegységi fővadász 
elkészíti a  vadászatra jogosult részére a  vadgazdálkodási üzemtervre vonatkozó javaslatát. A  vadászatra jogosult 
a  tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított hat hónapon belül jóváhagyásra benyújtja 
a vadászati hatóság részére a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemtervet.
(3) A vadgazdálkodási üzemterv elkészítése során figyelemmel kell lenni
a) a vadászterületen élő vadfajok genetikai értékének megőrzésére,
b) a vadállomány egyedsűrűségének megnövekedéséből eredő károk megelőzésére, és
c) a környezetével egyensúlyban élő egyedsűrűségű vadállomány tartamos hasznosítására.”

25. §  A Vtv. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az üzemtervet és az üzemterv szerinti szakszerű vadgazdálkodást a vadászati hatóság
a) a tájegységi fővadász szakvéleményének figyelembevételével,
b) a tájegységi vadgazdálkodási terv módosításakor, illetve
c) ha az élőhely állapotában, a vadászterületen vagy a vadállományban bekövetkezett változás ezt indokolja
kérelemre vagy hivatalból, de legalább hétévenként felülvizsgálja, és szükség esetén dönt a  vadgazdálkodási 
üzemterv módosításáról.”
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26. § (1) A Vtv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét 
elkészíteni és azt legalább a  tárgyév február hónapjának tizenötödik napjáig a  vadászati hatósághoz jóváhagyás 
céljából benyújtani.”

 (2) A Vtv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza:)
„d) e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott egyéb apróvadfajok gyérítésének végrehajtási 
tervszámait, eszközeit és ütemezését;”

27. §  A Vtv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Adattári adatok
a) a vadászatra jogosult számára a rá vonatkozó részében,
b) a vadászterület igazolt földtulajdonosai, földhasználói számára a rájuk vonatkozó rész tekintetében,
c) továbbá a személyhez nem köthető adatok bárki számára
nyilvánosak.
(2a) A  miniszter az  adatszolgáltatást rendeletben feltételekhez, illetve igazgatási szolgáltatási díj (a  továbbiakban: 
díj) fizetéséhez kötheti. Az Adattár adatairól kiállított igazolás közokiratnak minősül.”

28. §  A Vtv. „Hivatásos vadász alkalmazása” alcímének címe, és 50–53. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A hivatásos vadász
50.  § (1) A  hivatásos vadász a  vadgazdálkodási üzemtervben és az  éves vadgazdálkodási tervben foglaltak 
végrehajtásának szakirányítójaként a vadgazdálkodással összefüggő feladatok szakszerű ellátását végzi.
(2) Hivatásos vadász az a természetes személy lehet, aki rendelkezik
a) e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, legalább középfokú szakirányú végzettséggel,
b) vadászlőfegyver-tartási engedéllyel,
c) a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel,
d) a vadászati hatóság által hitelesített szolgálati naplóval,
e) vadászkamarai tagsággal és
f ) akit a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Vadászkamara) hivatásos 
vadászként nyilvántartásba vett.
(3) A  vadászatra jogosult vadászterületenként legalább egy hivatásos vadászt köteles alkalmazni. A  vadászatra 
jogosult a  négyezer hektárt meghaladó vadászterület esetében minden megkezdett négyezer hektár után egy 
hivatásos vadászt köteles alkalmazni.
(4) A  hivatásos vadász tevékenységét munkaviszonyban, teljes napi munkaidőben végzi. Az  általános teljes napi 
munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőben, illetve részmunkaidőben a hivatásos vadász a tevékenységét nem 
végezheti.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a hivatásos vadász tevékenységét elláthatja természetvédelmi őr 
vagy erdészeti szakszemélyzet tagja, ha tevékenységük működési területe 80%-ban megegyezik.
(6) A  hivatásos vadász tevékenységének munkaviszonyban történő ellátására a  munka törvénykönyvét 
e törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
(7) Egy hivatásos vadász kizárólag egy vadászatra jogosult alkalmazásában állhat.
(8) Ha a  vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, a  vadászati hatóság felsőfokú 
végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.
51.  § (1) A  hivatásos vadász – mint rendészeti feladatokat ellátó személy – az  egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint átvett szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény birtokában a vadászati 
hatóság előtt a  miniszter által az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szövegű 
esküt tesz. Az  eskü letételét követően a  vadászati hatóság a  hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi és részére 
hitelesített szolgálati naplót ad át.
(2) A vadászati hatóság a nyilvántartásba vételi eljárása során vizsgálja, hogy a hivatásos vadász megfelel-e az 50. § 
(2)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott feltételeknek, valamint rendelkezik-e érvényes munkaszerződéssel, 
illetve e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szolgálati felszereléssel és ruházattal.
(3) Ha a  hivatásos vadász a  (2)  bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a  vadászati hatóság a  hivatásos 
vadász nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve a hivatásos vadászt a nyilvántartásából törli.
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(4) A  hivatásos vadászok nevét, szolgálati igazolványuk számát, valamint szolgálati helyüket kétévenként 
a vadgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában 
közzé kell tenni.
52.  § (1) A  vadászati hatóság ellenőrzi, hogy a  vadászatra jogosult a  hivatásos vadász alkalmazására előírt 
valamennyi kötelezettségének az  e  törvényben foglaltak szerint eleget tesz. Erre tekintettel a  vadászatra jogosult 
köteles a  hivatásos vadász alkalmazását legalább nyolc nappal az  alkalmazás kezdete előtt – a  szolgálati hely 
megjelölésével – a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
(2) Ha a  vadászatra jogosult a  hivatásos vadász alkalmazására vonatkozó kötelezettségének a  vadászati hatóság 
felhívására nem vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász 
jogszerű alkalmazásáig a  vadászatra jogosult vadászterületén a  vadászatot felfüggeszti és a  vadászatra jogosult 
költségén gondoskodik a vadgazdálkodási feladatok ellátásáról.
53. § (1) A hivatásos vadász legfőbb feladata a vadgazdálkodás szakszerűségének, valamint a vadászati tevékenység 
jogszerűségének biztosítása, amelynek érdekében:
a) részt vesz az éves vadgazdálkodási terv elkészítésében, biztosítja az abban foglalt előírások teljesítését;
b) ellátja a vadállomány és élőhelyének védelmével kapcsolatos szakfeladatokat;
c) szolgálati tevékenysége során közreműködik a  vadállomány szabályozásával kapcsolatos szakfeladatok 
elvégzésében;
d) közreműködik a  vadászati tevékenységre vonatkozó előírások betartatásában, a  vadászattal összefüggő 
jogellenes cselekmények megakadályozásában, valamint a vadászetikai szabályok megtartásában;
e) az a)–d) ponttal kapcsolatos megállapításait, intézkedéseit a szolgálati naplóban rögzíti.
(2) A  vadászati hatóság – a  hivatásos vadász munkáltatójának kérelmére vagy hivatalból – a  Vadászkamara 
egyidejű értesítése mellett, kezdeményezheti a rendőrségnél a hivatásos vadász szolgálati jelvényének és szolgálati 
igazolványának visszavonását, egyúttal a  hivatásos vadász szolgálati naplóját bevonja, ha a  hivatásos vadász 
az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit felróható módon megszegi.”

29. §  A Vtv. 56. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem minősül a  vad tartásának, illetve az  (1)  bekezdés szerinti elfogásának, ha a  vadat megfogását követően 
közvetlenül jelölik, adatait rögzítik és szabadon bocsátják.”

30. § (1) A Vtv. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  vadász a  vadászatra jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosító jellel köteles a  gímszarvast, 
a  dámszarvast, a  muflont, a  vaddisznót, az  őzet és a  szikaszarvast – a  vad elejtését követően, az  elejtés helyéről 
történő szállítás megkezdésekor – megjelölni. A  vadászatra jogosult az  azonosító jel felhelyezésével szerzi meg 
a vad feletti rendelkezési jogot.
(2a) Egyéni vadászat esetén a  vad elejtését követően a  vadász köteles bejegyezni az  elejtett vad faját, ivarát, 
mennyiségét a vadászati naplóba.”

 (2) A Vtv. 57. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vadászatra jogosult a fenntartható vadgazdálkodás biztosítása érdekében érvényes vadászjeggyel és
a) legalább középfokú végzettséggel és 10 éves, e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
vadgazdálkodási-vadászati gyakorlattal, vagy
b) e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott legalább középfokú vadgazdálkodási-vadászati 
képzettséggel, képesítéssel
rendelkező szakmai irányítót nevez ki, akinek nevét és elérhetőségét a vadászati hatóságnak írásban bejelenti.
(5) Az a személy, aki a vadásztársaságnál felelős személy, e vadásztársaságnál nem lehet hivatásos vadász.”

31. §  A Vtv. 58. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vadászatra jogosultnak biztosítania kell a  területén vadászni jogosult személyek számára a  vadászati 
naplóhoz való megfelelő hozzáférést.”

32. §  A Vtv. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § Vadászati tevékenységet érvényes vadászjegy vagy vadászati engedély birtokában az a természetes személy 
folytathat, aki
a) vadászlőfegyverrel való vadászat esetén vadászlőfegyver-tartási engedéllyel,
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b) a  ragadozó madárral való vadászat esetén a  természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott 
engedéllyel,
c) elöltöltő fegyverrel való vadászat esetén az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel,
d) vadászíjjal való vadászat esetén vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, vagy
e) magyar agárral való vadászat esetén agarászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, és vadászatra alkalmas magyar 
agárral
rendelkezik.”

33. §  A Vtv. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászjegyet a Vadászkamara állítja ki.”

34. §  A Vtv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadász
a) a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt (a továbbiakban együtt: engedély),
b) az e törvényben meghatározott vadfaj vadászata esetén az azonosító jelet,
c) vadászlőfegyverrel történő vadászat esetén a vadászlőfegyver-tartási engedélyt,
d) ragadozó madárral történő vadászat esetén a ragadozó madárral való vadászatra jogosító engedélyt,
e) elöltöltő fegyverrel történő vadászat esetén az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt,
f ) vadászíjjal történő vadászat esetén a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga teljesítésének igazolását, és
g) magyar agárral történő vadászat esetén az agarászatra feljogosító kiegészítő vizsga teljesítésének igazolását
a vadászat alkalmával köteles magánál tartani, és azt a  vadászatra jogosult képviselője, a  hivatásos vadász, 
a tájegységi fővadász, a vadászati, természetvédelmi hatóság vagy a rendőrség felhívására bemutatni.”

35. § (1) A Vtv. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vadászvizsgát (a  továbbiakban: vizsga) az  arra felkészítő és azt megelőző tanfolyam eredményes elvégzését 
követően, a kamara által megbízott bizottság előtt lehet tenni.”

 (2) A Vtv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  vizsga a  vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával, továbbá a  természetvédelemmel kapcsolatos elméleti 
ismeretekből, valamint sörétes és golyós vadászlőfegyverekről szóló elméleti részből és gyakorlati vadászlövészetből áll.
(2a) Az
a) íjjal vadászók vadászíjász,
b) a ragadozó madárral vadászók solymász,
c) az elöltöltő fegyverrel vadászók elöltöltő-fegyveres,
d) a magyar agárral vadászók agarász
elméleti és gyakorlati kiegészítő vizsgát tesznek.”

36. § (1) A Vtv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Vadat
a) vadászati célra engedélyezett – legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú – vadászlőfegyverrel,
b) legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú elöltöltő fegyverrel,
c) az előírt követelményeknek megfelelő vadászíjjal és vadászvesszővel,
d) solymászatra engedélyezett ragadozó madárral,
e) agarászatra engedélyezett magyar agárral, vagy
f ) jogszerű csapdázási módszerrel
lehet elejteni, illetve elfogni.
(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  hivatásos vadász – kegyelemlövés céljából – a  számára engedélyezett 
maroklőfegyver használatával is elejtheti a vadat.”

 (2) A Vtv. 67. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  vadászatra jogosult hozzájárulásával a  vadászaton, a  vadászatba történő bevezetés céljából a  2 évesnél 
fiatalabb vadászkutya is alkalmazható.”

37. §  A Vtv. 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A vadászat rendje megsértésének minősül
1. az e törvényben meghatározott tiltott módon történő vadászat;
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2. az e törvényben meghatározott tiltott eszközzel való vadászat;
3. a nagyvad terelővadászatán a 45 centiméternél magasabb marmagasságú kutyával folytatott vadászat;
4. az azonosító jel használata során a használatra vonatkozó rendelkezések be nem tartásával folytatott vadászat;
5. az e törvény előírásainak meg nem felelő vadászíj, illetve nyílvessző használata;
6. a gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra, valamint őzre történő vadászat esetén a  sörétes vadászlőfegyver 
használata;
7. a .45-ösnél (11,4 mm) kisebb öbnagyságú elöltöltő fegyver használata;
8. a két tölténynél nagyobb tárkapacitású öntöltő (félautomata) vagy önműködő (automata) sörétes 
vadászlőfegyver használata;
9. a jogszerű csapdázási tevékenység során alkalmazott szagtalanítási eljárás kivételével a  vad megtévesztésére 
alkalmas mesterséges szaganyag alkalmazása;
10. tükörrel és más vakító eszközzel, továbbá gázokkal és kifüstöléssel történő vadászat;
11. a vadászható madárfajok esetében a  madarak tömeges vagy nem szelektív befogását vagy elpusztítását 
eredményező, illetve a fajok helyi eltűnését eredményező csapdázási eszköz alkalmazása;
12. légi járműből, vadászható madárfajok esetén a motoros járműből vagy járműről, vadászható emlősfajok esetén 
mozgó motoros járműből vagy járműről, továbbá az óránként öt kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi 
járműből való vadászat;
13. a vízivad vadászatának kivételével a lesgödörből való vadászat;
14. a vízivad vadászatának kivételével a vízi járműről való vadászat;
15. a gímszarvasra, a dámszarvasra, az őzre, illetve a muflonra hajtóvadászat keretében történő vadászat;
16. a falkavadászat;
17. az érintett vadászatra jogosultak közötti megállapodás hiányában a  szomszédos vadászterület határától 
számított háromszáz méteren belüli lesvadászat;
18. a külön jogszabályban megállapított vadfajok vadászatának kivételével a  csillagászati napnyugtát egy órával 
követő és a  csillagászati napkeltét egy órával megelőző időpontok közötti vadászat (a  továbbiakban: éjszakai 
vadászat);
19. vadászati tilalmi időben, vadászati kíméleti területen, a vadászati tilalom hatósági elrendelése ellenére folytatott 
vadászat;
20. vadászható emlősfajok esetében a működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív csapdázási 
módszer, a vadászható madárfajok esetében a madarak tömeges vagy nem szelektív befogását vagy elpusztítását 
eredményező, illetve a fajok helyi eltűnését eredményező csapdázási eljárás és módszer alkalmazása;
21. az elektronikus optikai eszköz használata, kivéve azon céltávcsöveket, amelyekben elektronikusan megvilágított 
irányzék segíti a  célzást, a  megvilágított íjászirányzékot, a  kézi, illetve a  kereső-, vagy céltávcsőbe épített lézeres 
távolságmérő eszközt;
22. a jogszabályban foglaltak kivételével a vadászati idényen kívüli – a vadászati hatóság engedélye nélküli – vadelejtés;
23. a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz használata;
24. vaddisznó vadászata esetén – a  sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat kivételével – 
a sörétes vadászlőfegyver használata;
25. a gímszarvasra, a  dámszarvasra, a  muflonra történő vadászat esetében a  kétezer ötszáz joule-nál kisebb 
csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú 
vadászlőszer alkalmazása;
26. mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró engedély nélküli használatával való vadászat;
27. a teríték-nyilvántartásra vonatkozó szabályok megsértése.
(2) A vadászati hatóság
a) ha a vadkár másként nem hárítható el, illetve
b) ha állat-egészségügyi, humán-egészségügyi vagy vagyonvédelmi indokok ezt szükségessé teszik,
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok fényszóróval történő éjszakai vadászatát 
engedélyezheti.”

38. §  A Vtv. 73. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászatra jogosult köteles a vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett vaddisznó tizenhat centiméternél 
hosszabb agyarát – legkésőbb az  elejtés szerinti vadászati év végét követő hónap utolsó napjáig – a  vadászati 
hatóságnál trófeabírálat céljából bemutatni.”
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39. § (1) A Vtv. 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászati hatóság annak a vadnak a trófeabírálatát végezheti el, amely egyedi azonosítójelének számát a róka, 
az  aranysakál, a  borz, a  nyestkutya és a  mosómedve kivételével, a  jogosult által vezetett teríték-nyilvántartásba 
bevezették.
(2) A vadászati hatóság a bírálat elvégzéséről igazolást állít ki a vadászatra jogosult részére. A vadászatra jogosult 
csak az igazolás birtokában szerzi meg a trófea – ideértve az elhullott vad trófeáját is – feletti rendelkezési jogot.”

 (2) A Vtv. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  trófea csak a  (2)  bekezdés szerinti hatósági igazolás birtokában hozható forgalomba, valamint vihető ki 
az ország területéről.”

 (3) A Vtv. 74. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  vadászati hatóság a  trófeabírálat során a  rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánítását 
kezdeményezheti az  Országos Trófeabíráló Testületnél. A  nemzeti értékké nyilvánított trófeát megsemmisíteni, 
feldolgozni, átalakítani tilos, azt az országból csak az Országos Trófeabíráló Testület engedélyével lehet kivinni.”

40. §  A Vtv. „Trófeabírálat” alcíme a következő 74/A. és 74/B. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A trófeabírálatot követő 8 napon belül a vadászati hatóság az elejtés szakszerűtlenségéről határozatban 
dönt. „Szakszerűtlen” minősítés esetén a  trófea nem kaphat érmet. A  szakszerűtlen elejtéssel összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásban a vadászatra jogosult rendelkezik ügyféli jogállással.
(2) Ha a  vadászati hatóság megállapítja, hogy a  vadászatra jogosult az  adott trófeás vadfaj hasznosítása során 
ismétlődően szakszerűtlen vadgazdálkodási tevékenységet folytat, a szakszerűtlenség mértékétől és az  ismétlődés 
gyakoriságától függően – a  vadászati hatóság a  trófeás nagyvadállomány minőségi védelme érdekében felhívja 
a vadászatra jogosult figyelmét a szakszerűség betartására. Ha a vadászatra jogosult a felhívásban foglaltakat nem 
tartja be, a vadászati hatóság a vadászterületen súlyhatárhoz – muflonkos esetén a csigahosszhoz – kötött trófeás 
vad hasznosítási korlátozást rendel el, amelynek megszegése esetén vadgazdálkodási bírságot szab ki.
(3) A zárttéri vadtartó létesítményben tartott és elejtett trófeás vad esetében a trófeabírálat adatainak nyilvántartása 
a  szabad területen elejtett trófeás vad adatainak nyilvántartásától elkülönítetten történik. Az  adott vadfaj 
vadászatára létesült vadaskertben elejtett trófeás vad elejtése nem minősíthető szakszerűtlennek.
74/B. § (1) A trófeabírálat rendjének és sajátos szabályainak egységesítését az Országos Trófeabíráló Testület látja el.
(2) Az Országos Trófeabíráló Testület olyan 5 főből álló testület, amelynek elnökét és tagjait – a (4) bekezdés szerinti 
kivétellel – a miniszter nevezi ki.
(3) Az Országos Trófeabíráló Testület tagjai
a) a minisztérium 1 képviselője;
b) a másodfokú vadászati hatóság 1 képviselője;
c) az Országos Magyar Vadászkamara 1 képviselője;
d) a miniszter által kijelölt további 1 személy.
(4) Az  Országos Trófeabíráló Testület tagja továbbá a  vadászati hatóság elsőfokú eljárásban részt nem vevő 
képviselője, amely tag részvételének szabályait e törvény végrehajtására kiadott rendelet szabályozza.
(5) Az Országos Trófeabíráló Testület működési feltételeit a miniszter biztosítja.
(6) Az Országos Trófeabíráló Testület közigazgatási hatósági jogkörben
a) a vadászati hatóság trófeabírálati határozata tekintetében másodfokon eljár;
b) dönt a rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánításáról;
c) gondoskodik a hazai trófea-ranglista – zárttéri vadtartó létesítményben elejtett trófeától elkülönített – vezetéséről,
d) engedélyezi a nemzeti értékké nyilvánított trófea Magyarország területéről való kivitelét.
(7) Az  Országos Trófeabíráló Testület döntésével szemben jogorvoslatként csak a  döntés bírósági felülvizsgálata 
kezdeményezhető.”

41. §  A Vtv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A vadászatra jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles a vad által okozott kárt (a továbbiakban: 
vadkár) a károsultnak megtéríteni.
(2) Vadkárnak minősül
a) a gímszarvas, a  dámszarvas, az  őz, a  vaddisznó, valamint a  muflon által a  mezőgazdaságban és 
az erdőgazdálkodásban, továbbá
b) az őz, a  mezei nyúl és a  fácán által a  szőlőben, a  gyümölcsösben, a  szántóföldön, az  erdősítésben, valamint 
a csemetekertben
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okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.
(3) Ha a  vadászatra jogosult a  jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben a  gímszarvasra és a  vaddisznóra előírt 
elejtési tervszámokat nem teljesíti, akkor a  következő vadászati évben a  bekövetkezett vadkár teljes egészében 
a vadászatra jogosultat terheli.
(4) Nem tekinthető vadkárnak, és így a  vadkár számításánál nem vehető figyelembe a  megújuló természeti 
erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadállomány életfeltételeinek kielégítésére szolgáló, a  (2)  bekezdés 
szerinti természetes önfenntartási érték.
(5) A  vadkár megtérítésére az  köteles, aki a  kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak 
vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a  károkozás bekövetkezett, illetve akinek vadászterületéről 
a vad kiváltott.”

42. §  A Vtv. 78. és 79. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„78. § (1) A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles
a) a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni;
b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági tevékenységgel 
összhangban legyen;
c) a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föld használóját haladéktalanul értesíteni;
d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, muflonra és 
vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni;
e) fokozott vadkárveszély esetén a  vad riasztásáról gondoskodni, valamint a  vadkárral veszélyeztetett területre 
megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási berendezést elhelyezni;
f ) ha a  vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a  föld használójával egyeztetve 
ideiglenes villanypásztort telepíteni a  kár veszélyének fennállása idejére, melynek üzemeltetéséről a  vadászatra 
jogosult és a föld használója közösen gondoskodik;
g) ha a  villanypásztor telepítése nem elegendő a  vadkár megelőzéséhez, illetve a  vadkár megelőzése másképp 
nem valósítható meg hatékonyan, úgy a  föld használójával egyeztetve más, a  vadkár ellen célravezető szakszerű 
védekezési, illetve riasztási módszerek alkalmazásában közreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni;
h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni;
i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni;
j) a  nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a  fokozott vadkárveszélyre tekintettel – a  vadászati hatóságnál 
idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni.
(2) A  vadászatra jogosult a  mezőgazdálkodáson, illetve az  erdőgazdálkodáson kívül okozott károk megelőzése 
érdekében – vadveszély esetén – az  út létesítőjénél, illetve fenntartójánál, továbbá a  vasút létesítőjénél, 
fenntartójánál, valamint üzemeltetőjénél megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetve közúti, vasúti jelzések 
elhelyezését kezdeményezheti. Az út, illetve a vasút létesítője, fenntartója, valamint üzemeltetője – ha a vadászatra 
jogosult a  létesítés vagy az  elhelyezés, továbbá a  fenntartás, valamint az  üzemeltetés költségeit vállalja – köteles 
a kezdeményezésnek helyt adni.
79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles
a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy 
csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;
c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén 
gondoskodni arról, hogy az  erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra 
kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító 
vadászatát;
d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és módon 
védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni;
e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a  fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan közreműködni 
a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
f ) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok 
célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi;
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák kaszálása során 
vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.
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(2) A  föld használója jogosult a  vadállomány túlszaporodása miatt a  vadászati hatóságnál állományszabályozó 
vadászat elrendelését kezdeményezni.
(3) Ha a  föld használója e  törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének 
szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban foglaltak szerint 
nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.
(4) Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, úgy az adott növénykultúrában keletkezett vadkárra 
vonatkozó – a  miniszter által rendeletben megállapított – bejelentési határidőn belül az  észlelést követően, 
legfeljebb 15 nap elteltével – az  egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakban – köteles azt 
a vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni.”

43. § (1) A Vtv. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) megtérítése 
iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért 
felelős személlyel.”

 (2) A Vtv. 81. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  vadászatra jogosult, illetve a  föld használója az  egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül 
kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen 
lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.”

44. §  A Vtv. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„A vadkár pénzügyi fedezete
81/B.  § (1) A  vadászatra jogosult a  vadkárért fizetendő kártérítés fedezete biztosítása érdekében elkülönített 
számlán pénzügyi alapot (a továbbiakban: vadkár alap) hoz létre.
(2) A vadászatra jogosult az adott vadászati évet megelőző vadászati évben a vadászatra jogosult által a vadkárért 
kifizetett kártérítés mértékének megfelelő összeget a  vadkár alapban a  vadászati év novemberének 1. napjáig 
biztosítja.
(3) A  vadászatra jogosult a  (2)  bekezdés szerinti összeg befizetésének igazolását a  vadászati hatóság részére 
a vadászati év november 15-ig megküldi.
(4) A  vadászatra jogosult a  vadkár alap terhére teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
egyezséggel vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított vadkár megtérítése érdekében teljesíthet kifizetést.
(5) A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat törli a nyilvántartásból, ha
a) a vadkár alap (2) bekezdés szerinti képzését nem igazolja,
b) a  teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel 
megállapított kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget.
(6) A  vadászatra jogosult kártérítési kifizetési kötelezettségét abban az  esetben is teljesíti, ha a  vadkár alapon 
elkülönített összeg a kárt nem fedezi.”

45. §  A Vtv. VI. Fejezetének és az „A vadvédelmi hozzájárulás” alcímének címe, továbbá 82.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„JOGKÖVETKEZMÉNYEK
Általános szabályok
82. § (1) A vadászati hatóság a trófeás nagyvadállomány (őzbak, gímbika, dámbika, muflonkos) minőségi védelme 
érdekében részben vagy teljes egészében megtilthatja a  trófeás vad hasznosítását. A  tiltás vonatkozhat a  vadfaj 
összes trófeás egyedére, illetve egyes korosztályai (fiatal, középkorú, idős) elejtésének egy- vagy több éves 
időtartamra szóló tilalmazására.
(2) A  trófeás vad korosztályi hasznosítását a  vadászati hatóság felső súlyhatárhoz – muflonkos esetén 
a  csigahosszhoz – kötheti, az  elejtési súlyhatárt (csigahosszt) meghaladó egyedek elejtését megtilthatja. 
A korosztályon belüli elejtési súlyhatárt (csigahosszt) a tájegységi vadgazdálkodási tervekben foglaltaknak, valamint 
a  Kormány által határozattal létrehozott területi vadgazdálkodási tanács és a  tájegységi fővadász véleményének 
figyelembevételével a vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási tervben állapítja meg.
(3) A  83. és 84.  § szerinti, illetve az  e  törvény szerinti egyéb jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha 
a  jogkövetkezmény alapjául szolgáló ténynek a  vadászati hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy 
a tény bekövetkeztétől számított három év eltelt. A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell 
figyelembe venni.”
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46. § (1) A Vtv. 83. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha)
„a) az  e  törvényben, illetve a  külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy 
nem megfelelően, illetve valótlan adattartalommal tesz eleget;”

 (2) A Vtv. 83. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha)
„i) nem a  jogszabályban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a  vadászat alkalmával a  vadászterület jellegének 
megfelelő, vadászatra kiképzett vadászkutyáról.”

 (3) A Vtv. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vadgazdálkodási bírság mértéke
a) az (1) bekezdés a) és i) pontja és az (5) és (6) bekezdés szerinti esetben a cselekmény súlyától és ismétlődésétől 
függően legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  vadgazdálkodási bírság mértéke trófeás vad esetében a  trófea 
értékétől függően egyedenként legalább százezer, legfeljebb ötmillió forint, míg nőivarú egyed és egyéb vadfaj 
esetében a vad fajától függően egyedenként legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben trófeánként ötvenezer forint,
d) az  (1)  bekezdés d)–h)  pontja szerinti esetekben a  cselekmény súlyától függően legalább százezer és legfeljebb 
ötmillió forint. Ezekben az esetekben a vadgazdálkodási bírság ismételten is kiszabható.”

 (4) A Vtv. 83. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül, ha a jogosult:]
„f ) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton a 82. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalommal 
érintett egyed elejtésére kerül sor;”

 (5) A Vtv. 83. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  82.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti tilalommal érintett egyed elejtése a  vadgazdálkodási szabályok 
megsértésének minősül és a  vadászatra jogosult vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A  vadgazdálkodási 
bírságot minden tilalommal érintett trófeás vad egyede után ismétlődően kell kiszabni.
(6) A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni, aki a zárttéri vadtartás szabályait 
megsérti vagy a  vadászterületen vadászati hatósági engedély nélkül létesít a  vad mozgását befolyásoló, tartós 
telepítésű kerítést.”

47. § (1) A Vtv. 84. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[84. § (1) A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:]
„e) aki a vadat tiltott vadászati eszközzel, illetve módon fogja vagy pusztítja el, illetve jogosulatlanul a vad elejtésére 
irányuló tevékenységet folytat;”

 (2) A Vtv. 84. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés a)–f ), i) és j) pontja esetében a vadvédelmi bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb 
egymillió forint. A vadvédelmi bírság ismételten is kiszabható.
(3) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti esetben a vadvédelmi bírság mértéke esetenként és a cselekmény súlyától 
függően legalább százezer és legfeljebb ötmillió forint.”

48. §  A Vtv. 90. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  miniszter a  fenntartható és szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat 
tájegységenként tájegységi fővadászok útján látja el.”

49. §  A Vtv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) A tájegységi fővadász szakirányítási és szaktanácsadási feladatokat lát el.
(2) A tájegységi fővadász szakirányítási feladatkörében eljárva
a) kezdeményezheti a vadászati jog kényszerhasznosítását;
b) közreműködik a zárttéri vadtartás jogszerűségének ellenőrzésében;
c) tagként részt vesz a vadászvizsga bizottság munkájában;
d) közreműködik a hivatásos vadász jogszerű alkalmazási feltételeinek ellenőrzésében;
e) közreműködik a vadgazdálkodási és vadászati tevékenység hatósági ellenőrzésében;
f ) javaslatot tesz a vadászati tilalom elrendelésére;
g) javaslatot tesz vadászati kíméleti területté történő nyilvánításra;
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h) irányítja a hatósági vadászatot;
i) javaslatot tesz a vadgazdálkodási üzemterv tartalmára;
j) a  vadgazdálkodási üzemtervek időszakos felülvizsgálata során módosítási szakvéleményt ad a  vadászati 
hatóságnak;
k) kapcsolatot tart az  önkormányzatokkal, a  vadászati érdekképviseleti szervekkel, a  tulajdonosi közösség 
képviselőjével, a vadászati és természetvédelmi hatósággal, valamint a nemzeti park igazgatósággal.
(3) A tájegységi fővadász szaktanácsadási feladatkörében eljárva
a) segíti a vadászatra jogosultat és a gazdálkodót a vadkármegelőzésben és vadkárelhárításban;
b) a vadászatra jogosultat segíti a szakszerű vadkár felmérési és térítési eljárásban;
c) közreműködik a hivatásos vadászok szakmai tájékoztatásában, továbbképzésében;
d) közreműködik a vadászatra jogosultak és a gazdálkodók időszakos szakmai tájékoztatásában, továbbképzésében;
e) segíti a szakszerű vadgazdálkodást és vadállomány-hasznosítást;
f ) a vadászatra jogosult meghívása esetén részt vesz a vadászatra jogosult éves közgyűlésén;
g) a vadászatra jogosultnak szakmai segítséget nyújt az éves vadgazdálkodási terv kidolgozásában.
(4) Tájegységi fővadász munkakör ellátására felsőfokú szakirányú végzettséggel, és legalább öt éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező személyt lehet kinevezni.
(5) A tájegységi fővadász a tájegységben levő vadásztársaságnál felelős személy, és a tájegységben levő tulajdonosi 
közösség képviselője nem lehet.”

50. § (1) A Vtv. 100. § (1) bekezdés a) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza)
„4. a tájegységi vadgazdálkodási terv védett természeti területekre vonatkozó előírásait;”

 (2) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
(rendeletben szabályozza)
„2. a  vadgazdálkodási üzemtervre, illetve az  éves vadgazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat, továbbá 
a tájegységi vadgazdálkodási terv nem védett természeti területekre vonatkozó előírásait,”

 (3) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
(rendeletben szabályozza)
„16. a vadászterület kialakításának, valamint határa megállapításának részletes szabályait,”

 (4) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pontja a következő 33–38. alpontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
(rendeletben szabályozza)
„33. a földhasználót érintő fokozott közreműködéssel járó eseteket, és az ilyenkor követendő eljárást,
34. az egyes növénykultúrákban keletkezett vadkárra vonatkozó bejelentési időszakokat és határidőket,
35. a tájegységi fővadász működésével és szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,
36. a trófeabírálat részletes szabályait,
37. a védett természeti területet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 
lévő területet, továbbá az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
területeket kivéve a vadászterületen a vad mozgását befolyásoló tartós telepítésű kerítés létesítésének feltételeit,
38. a  vadászati hatósági feladatokat ellátó személyek egyenruházatára, szolgálati felszerelésére, jelvényére és 
igazolványára vonatkozó részletes szabályokat.”

 (5) A Vtv. 100. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a vadgazdálkodási tájegységeket.”

51. §  A Vtv. 101. és 102. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Vtv. a következő 103. §-sal egészül ki:
„101. § Ez a törvény
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
5., 6., 7. és 9. cikkének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;
b) a  természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 2.  cikkének, 6.  cikk (1)–(2)  bekezdésének, 11.  cikkének, 12.  cikkének, 14.  cikkének, 15.  cikkének, 
16. cikkének, V. és VI. számú mellékletének, valamint az azokat módosító
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ba) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki 
és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 97/62/EK tanácsi irányelvnek,
bb) az  Osztrák Köztársaság, a  Finn Köztársaság és a  Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a  szerződések 
kiigazításáról szóló okmánynak,
bc) a  Cseh Köztársaság, az  Észt Köztársaság, a  Ciprusi Köztársaság, a  Lett Köztársaság, a  Litván Köztársaság, 
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;
c) a  környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK 
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 
2006/105/EK tanácsi irányelvnek;
d) a  környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a  Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel 
történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének
való megfelelést szolgálja.
102.  § E  törvény 37/B.  § (1)  bekezdése és 67.  § (1) és (3)  bekezdése a  lábfogó csapóvasak Közösségen belüli 
használatának tilalmáról, valamint a  lábfogó csapóvassal, vagy a  kíméletes csapdázási szabványoknak nem 
megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és 
belőlük előállított árunak a  Közösségbe történő behozatala tilalmáról szóló, 1991. november 4-i 3254/91/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
103.  § E  törvény 27/A–27/F.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

52. §  A Vtv. a következő alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
104. § (1) A 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket első alkalommal a 2018. március 1-jén kezdődő vadászati 
év tekintetében kell alkalmazni.
(2) A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2015. évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti vadgazdálkodási 
terv 2017. február 28-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás, amely alapján a  Módtv. hatálybalépése előtt 
jóváhagyott vadgazdálkodási üzemterv a  vadászati hatóság határozatában megállapított időpontig, a  Módtv. 
hatálybalépése után módosított vagy jóváhagyott vadgazdálkodási üzemterv legfeljebb 2017. február 28-ig 
hatályos, amely szerint a vadászatra jogosult köteles a vadgazdálkodási tevékenységét végezni.
105.  § (1) Tájegységi vadgazdálkodási tervet első alkalommal a  2017. március 1-jével kezdődő húsz évre szóló 
vadgazdálkodási időszakra kell elkészíteni.
(2) A  2017. március 1-jétől hatályos vadgazdálkodási üzemtervet a  tájegységi vadgazdálkodási terv alapján kell 
elkészíteni.
(3) A  2017. március 1-jén kezdődő vadászati évre vonatkozó éves vadgazdálkodási tervet a  tájegységi 
vadgazdálkodási terv alapján kell elkészíteni.
106.  § A  2009. május 15. előtt engedélyezett zárttéri vadtartás, és az  1997. augusztus 31. előtt engedélyezett 
vadaskert esetében a vadászatra jogosultnak a 27/C. § (4) bekezdésében, és a 27/D. § (2) bekezdés a)–d) pontjában 
előírt engedélyt a Módtv. hatálybalépésétől számított három éven belül meg kell szereznie a vadászati hatóságtól, 
illetve ez időpontig a Módtv. által a vadfarmra és a vadaskertre előírt feltételeket teljesítenie kell. Az e bekezdésben 
előírtaknak nem megfelelő vadfarm és vadaskert nem üzemeltethető.
107. § A Módtv. hatálybalépését követően megállapított vadászterület tekintetében a vadászati jog haszonbérlője 
lehet a 16. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl az a gazdasági társaság is, amely a Módtv. hatálybalépésekor 
a Módtv. hatálybalépése előtt megállapított vadászterület tekintetében a vadászterület használatára jogosult.
108.  § (1) A  Módtv. hatálybalépése előtt létrejött, a  vadászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződés időbeli 
hatályának lejárta előtt, a  Módtv. hatálybalépését követően kialakított vadászterület tulajdonosi közössége 
a  vadászatterület kialakítását követő első tulajdonosi gyűlésén dönthet a  16.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
előhaszonbérleti jog gyakorlásának kizárásáról.
(2) A  16.  § (4)  bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlásának kizárásáról szóló döntéshez 
a  Módtv. hatálybalépését követően kialakított vadászterület földtulajdonosai tulajdonában álló földterület 
– ideértve a medret is – tulajdoni hányad arányában számított szavazattöbbsége szükséges.
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(3) Az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult személy az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi gyűlésen 
jogosult részt venni és a tulajdonosi közösség (1) bekezdésben meghatározott döntését megelőzően a tulajdonosi 
közösség részére az előző üzemtervi időszakban folytatott vadgazdálkodási tevékenységéről tájékoztatást adni.
(4) A tulajdonosi közösség a 16. § (4) bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlásának kizárásáról 
szóló döntéssel egyidejűleg dönthet az új haszonbérlő személyéről.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott döntés érvényességét az  előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult 
személynek az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi gyűlésről való távolmaradása nem érinti.
109. § A vadkár alapot első alkalommal 2018. november 1-jével kell képezni.”

53. §  A Vtv.
 1. 1. § (1) bekezdésében a „megtérítésének” szövegrész helyébe a „megelőzésének és megtérítésének” szöveg,
 2. 2.  § c)  pontjában a „vadászterületen szabadon élő” szövegrész helyébe a „vadászterületen szabadon élő, 

valamint az e törvényben meghatározottak szerint zárt téri tartás keretében tartott” szöveg,
 3. 3.  § (1)  bekezdésében az  „a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként” szövegrész helyébe  

az „a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként – a  földtulajdon tekintetében fennálló haszonélvezeti jog 
esetén is –” szöveg,

 4. 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 
27.  § (7)  bekezdésében, a  II. fejezet „A jogosult vad- és élőhelyvédelmi feladatai” alcímének címében, 34.  §  
(1)–(2) és (3) bekezdésében, 35. § (1)–(2) és (3) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 44. § (5) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 58. § (1) és (2) bekezdésében, 63. § 
(1)  bekezdésében, 69.  § (2) és (4)  bekezdésében, 72.  § (2)  bekezdésében, 73.  § (1) és (3)  bekezdésében, 
74.  § (1) és (7)  bekezdésében, 75/A.  § (1)  bekezdésében, 76.  §-ában, 80.  § (4)  bekezdésében, 
83.  § (1) és (4)  bekezdésében, 84.  § (4)  bekezdésében, 87.  § (4)  bekezdésében, 92.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában a  „jogosult” szövegrészek helyébe a  „vadászatra jogosult” szöveg, 9.  § (3)  bekezdésében, 
11.  § (1)  bekezdésében a  „jogosultnak” szövegrész helyébe a  „vadászatra jogosultnak” szöveg, 9.  § 
(3) bekezdésében a „jogosultját” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultját” szöveg, 16. § (4) bekezdésében 
a „jogosultaknak” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultaknak” szöveg, 18.  § (1) és (2)  bekezdésében 
a „jogosultként” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultként” szöveg, 31. § (2) bekezdésében a „jogosulttal” 
szövegrész helyébe a  „vadászatra jogosulttal” szöveg, 43.  § (3)  bekezdésében, 48.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában a „jogosultak” szövegrészek helyébe a „vadászatra jogosultak” szöveg, 72. § (2) bekezdésében, 
77. §-ában, 80. § (2) bekezdésében, a „jogosultat” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultat” szöveg, 87. § 
(4) bekezdésében a „jogosultnál” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultnál” szöveg,

 5. 9. § (6) bekezdésében a „ragadozó madárral” szövegrész helyébe a „ragadozó madárral vagy vadászkutyával” 
szöveg,

 6. 13. § (3) bekezdésében „az aláírást” szövegrész helyébe „a tulajdonosi közösség gyűlését” szöveg,
 7. 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a mezőgazdasági,” szövegrész helyébe az „a természetvédelmi kezelésért 

felelős központi költségvetési szerv, a  mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási oktatást folytató 
középiskola és felsőoktatási intézmény, a mezőgazdasági,” szöveg,

 8. 17. § (7) bekezdésében a „vadászati közösség” és a „földtulajdonosok vadászati közössége” szövegrész helyébe 
a „tulajdonosi közösség” szöveg,

 9. 19.  §-t megelőző „A vadászterület határának megállapítása” alcím címében a  „megállapítása” szövegrész 
helyébe a „megállapítása, megváltoztatása” szöveg,

10. 21.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter – a  c)  pont 
esetén ha azzal a természetvédelemért felelős miniszter is egyetért –” szöveg,

11. 27.  § (1)  bekezdésében „az érintett tulajdonos” szövegrész helyébe „a fenti cselekményekért, vagy 
mulasztásokért felelős földtulajdonos vagy vadászatra jogosult” szöveg,

12. 27.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „10.  § (2)  bekezdésében, illetve a  13.  § (3)  bekezdésében foglalt 
kötelezettségének” szövegrész helyébe a „vadászati jog gyakorlása, hasznosítása feltételeinek” szöveg,

13. 38/A. § (1) bekezdésében a „30. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „37/B. § (2) bekezdésében” szöveg,
14. 41.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 43.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 43.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 

43.  § (2)  bekezdésében, 43.  § (3)  bekezdésében, 44.  § (1)  bekezdésben, 44.  § (4)  bekezdésében, 48.  § 
(2) bekezdés a) pontjában a „körzeti” szövegrészek helyébe a „tájegységi” szöveg,

15. 43. § (3) bekezdésében a „körzethez” szövegrész helyébe a „tájegységhez” szöveg,
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16. 44.  § (1)  bekezdésében az „– e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – tíz évre szóló” szövegrész helyébe  
a „ , húsz évre szóló” szöveg,

17. 44.  § (4)  bekezdésében a  „vadászatra jogosult a  vadgazdálkodási üzemterv elkészítéséről a  tájegységi” 
szövegrész helyébe a „tájegységi fővadász a  vadgazdálkodási üzemtervre vonatkozó javaslattételről, illetve 
a vadászatra jogosult az üzemterv elkészítéséről a tájegységi” szöveg,

18. 47. § (4) bekezdésében „A vadgazdálkodási terv” szövegrész helyébe „Az éves vadgazdálkodási terv” szöveg,
19. 56.  § (1)  bekezdésében a  „ragadozó madárral” szövegrész helyébe a  „ragadozó madárral, illetve magyar 

agárral” szöveg,
20. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (2) bekezdésében a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe a „kamara” szöveg,
21. 65. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „visszavonja” szövegrész helyébe a „visszavonhatja” szöveg, a 65. § 

(1) bekezdés a) pontjában az „engedélyét” szövegrész helyébe az „engedélyét vagy elöltöltő fegyver vadászati 
célú használatára jogosító engedélyét” szöveg,

22. 65.  § (4)  bekezdésében a „vadászati hatóság az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltak alapján hozott vadászjegy 
visszavonásáról rendelkező határozata végrehajtásáról – nem kamarai tagok esetén is – az Országos Magyar 
Vadászkamara területi szervezete intézkedik” szövegrész helyébe a  „kamara az  engedély visszavonásáról 
a nem kamarai tagok esetén is gondoskodik” szöveg,

23. 67. § (5) bekezdésében a „vad keresésére, felkutatására” szövegrész helyébe a „vad keresésére, felkutatására, 
valamint elfogására” szöveg,

24. 69. § (2) bekezdésében a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe a „hatósági vadászat irányítója” szöveg,
25. 73. § (1) bekezdésében a „vadfaj” szövegrész helyébe a „vadfaj trófeás egyedének” szöveg,
26. 80. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés” szöveg,
27. 81. § (2) bekezdésében és a 81/A. §-ában a „kárbecslési” szövegrész helyébe a „kárfelmérési” szöveg,
28. 81. § (2) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, valamint a „nyolc” szövegrész helyébe az „öt” 

szöveg, a  (3)  bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrész helyébe „három munkanapon belül” szöveg, 
a (4) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

29. 81. § (4) bekezdésében a „becslését” szövegrész helyébe a „felmérését” szöveg, a „vadkárbecslési” szövegrész 
helyébe a „vadkárfelmérési” szöveg, a „kárbecslést” szövegrész helyébe a „kárfelmérést” szöveg,

30. 81.  § (5)  bekezdésében a „kárbecslésről” szövegrész helyébe a „kárfelmérésről” szöveg, a „vadkárbecslési” 
szövegrész helyébe a „vadkárfelmérési” szöveg,

31. 83. § (4) bekezdés a) pontjában a „nem számol el a vadászati hatóságnak” szövegrész helyébe a „nem számol 
el a  vadászati hatóságnak, az  elszámolás nem a  valóságnak megfelelő, az  azonosító jel helyi szabályait 
jogszabályellenesen állapítja meg,” szöveg,

32. 89. § (1) bekezdésben a „személy” szövegrész helyébe a „személy, illetve a tájegységi fővadász” szöveg,
33. 92. § (1) bekezdés e) pontjában a „vadkárbecslői” szövegrész helyébe a „vadkárfelmérői” szöveg,
34. 92.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „földtulajdonosok vadászati közösségének” szövegrész helyébe 

a „tulajdonosi közösség” szöveg,
35. 100. § (1) bekezdés c) pont 24. alpontjában a „és nyilvántartásának” szövegrész helyébe a „ , nyilvántartásának 

és kötelező felszerelésének” szöveg
lép.

54. § (1) Hatályát veszti a Vtv.
1. 16. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá az”,
2. 18. § (1) bekezdésében a „– a vadgazdálkodási üzemtervvel együtt –”,
3. 27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „10., 12. és 13.  §-okban előírt önálló vagy társult”, továbbá  

a „a 28–30. §-okban”,
4. 65. § (3) bekezdésében „ , az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felelősség megállapításának időpontját 

és okát”,
5. 84. § (1) bekezdés i) pontjában az „az egyéni lőjegyzék,”
6. 100. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontjában az „ , az egyéni lőjegyzékre”
7. 100.  § (1)  bekezdés c)  pont 7.  alpontjában a  „fajtacsoport tenyésztésének, nyilvántartásának, 

teljesítményvizsgálatának és”
szövegrész.



22882 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 

 (2) Hatályát veszti a Vtv.
 1. 13. § (1) bekezdése,
 2. 15. § (2) bekezdése,
 3. 17. § (5) bekezdése,
 4. 18. § (4) bekezdés a) pontja,
 5. 18. § (5) bekezdése,
 6. 19. § (1) bekezdése,
 7. 20/A. §-a,
 8. 21. § (2) bekezdés b) pontja,
 9. „Vadaskert létesítése”, „Vadaspark létesítése”, „Vadfarm létesítése” alcíme és 22–25/A. §-a,
10. „Tiltott vadászati módok” alcíme és 30–33. §-a,
11. „Tiltott vadászati eszközök” alcíme és 68. §-a,
12. 44. § (2) bekezdés második mondata,
13. 45. § (1) bekezdés b) és e) pontja,
14. 47. § (2) bekezdés e) pontja,
15. 60. § (3) és (4) bekezdése,
16. 67. § (5) bekezdés második mondata,
17. 71. § (3) és (4) bekezdése.

55. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a  továbbiakban: Ftv.) 3.  § (1)  bekezdés e)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség által kiadott engedély szükséges:)
„e) a  muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, sportlövészeti célú használatához, illetve 
az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, valamint”

56. §  Az Ftv. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény eltérő rendelkezése hiányában a  3.  §-ban meghatározott engedély abban az  esetben adható meg, 
ha az  engedélyt kérelmező természetes személy a  fegyvertartáshoz, illetve a  fegyver jogszerű használatához 
– a  házilagos lőszerszerelés és -újratöltés esetén az  e  tevékenységhez – szükséges elméleti és jártassági 
követelményként jogszabályban meghatározott feltételeket teljesítette, valamint, ha az  engedélyt kérelmező 
természetes személy, jogi személy esetén annak vezető tisztségviselője vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén a tevékenységért felelős vezető
a) tizennyolcadik életévét betöltötte és
b) cselekvőképes.”

57. §  Az Ftv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  5.  § (2)  bekezdés a)  pont ab) és ad)  alpontjában meghatározott adatok – a  lőfegyver műszaki 
érvényességének időtartama kivételével – a  vadászjegy vagy a  vadászati engedély visszavonására irányuló eljárás 
lefolytatása céljából a  vadászati hatóság részére továbbíthatók. A  vadászlőfegyver tartására jogosító engedély, 
az annak alapján kiadott európai lőfegyvertartási engedély, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára 
jogosító engedély visszavonásáról a rendőrség a vadászati hatóságot tájékoztatja.”

58. § (1) Az Ftv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lőfegyver-kereskedő a lőfegyver, a lőszer, illetve a lőszerelem forgalmazásakor köteles
a) a vevő, az eladó (szállító), illetve a megrendelő adatait, a lőfegyver, lőszer azonosító adatait, továbbá a házilagos 
lőszerszereléshez, illetve az elöltöltőfegyver vadászati célú használatához szükséges lőszerelem (csappantyú, lőpor) 
forgalmazott mennyiségét nyilvántartásba venni,
b) a vevő, az eladó (szállító), illetve a megrendelő azonosítását a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
alapján elvégezni,
c) a  vevő lőfegyver tartására jogosító engedélyének hatályosságáról, valamint arról meggyőződni, hogy a  vevő 
jogosult a forgalmazott lőfegyver, lőszer, lőszerelem megszerzésére, továbbá
d) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.”
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 (2) Az Ftv. 12. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A lőfegyver-kereskedő nyilvántartja:)
„e) a  házilagos lőszerszereléshez, illetve az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges lőszerelem 
forgalmazása esetén az (1) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartásba vett adatokat.”

59. §  Az Ftv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A lőfegyver-kereskedőnek
a) a 12. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat a lőfegyver forgalomba hozatala nyilvántartásának felvételétől 
számított öt évig,
b) a 12. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat a nyilvántartásba vételtől kezdve folyamatosan
meg kell őriznie.”

60. §  Az Ftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  12.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában foglalt adatok igénylésére az  5.  § (1)  bekezdésében, illetve a  6.  § 
(1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.
(2) A 12. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt adatok szolgáltatásának igénylésére
a) a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásához 
a terrorizmust elhárító szerv, valamint
b) az 5. § (1) bekezdésében, illetve a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak
jogosultak.
(3) A  12.  § (2)  bekezdése szerinti nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásról a  lőfegyver-kereskedő 
adattovábbítási nyilvántartást köteles vezetni.”

61. §  Az Ftv. 22. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza:)
„b) a  fegyver tartásához, illetve jogszerű használatához, valamint a  házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez 
szükséges elméleti és jártassági követelményeket és számonkérésük rendjét, továbbá a  lőterek működtetésére és 
a lövészetvezetői vizsgára vonatkozó szabályokat.”

62. §  Az Ftv.
a) 3/A.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 6.  § (4)  bekezdésében, 8.  § a)  pontjában, 15.  § a)  pontjában 

és 18/D. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetőleg” szövegrész 
helyébe az „illetve”,

b) 2. § 18. pontjában a „vagy lőszergyártás” szövegrész helyébe a „ , lőszer-, illetve lőszerelem-gyártás”,
c) 5.  § (1)  bekezdésében az „a rendőrség” szövegrész helyébe az „az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv”,
d) 6.  § (4)  bekezdésében az „a rendőrség központi szerve” szövegrész helyébe az „az 5.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott szerv”,
e) 18.  § (2)  bekezdésében az „a rendőrség központi szervének” szövegrész helyébe az „5.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott szervnek”, valamint
f ) 22.  § (4)  bekezdésében a  „fegyvertartáshoz szükséges” szövegrész helyébe a  „fegyvertartáshoz, illetve 

a fegyver jogszerű használatához szükséges”
szöveg lép.

63. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 8. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a szolgálati igazolványt és 
a szolgálati jelvényt visszavonja, ha)
„e) a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 53.  § (2)  bekezdése 
szerinti ok fennáll.”

64. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A

a) 15. §, 17–18. §, 20–21. §, 27. §, 29–37. §,
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b) 46. § (1)–(3) és (5) bekezdése,
c) 47. §,
d) 53. § 2., 5., 10., 13., 19., 21. és 23. pontja,
e) 54. § (1) bekezdés 4. pontja,
f ) 54. § (2) bekezdés 4. és 5., 8–11., 16–17. pontja,
g) 55–62. §
2016. július 1-jén lép hatályba.

 (3) A
a) 19. §
b) 24–26. §, 48–49. §,
c) 53. § 16–18., 24., 32. pontja,
d) 54. § (2) bekezdés 13. és 14. pontja
2017. január 1-jén lép hatályba.

 (4) A
a) 2. §, 5. §, 8. §, 10. § (1) bekezdése, 11. és 12. §, 16. §, 28. §, 38–45. §, 46. § (4) bekezdése,
b) 53. § 7., 11. és 12., 20., 22., 25., 27–31., 33. pontja
c) 54. § (1) bekezdés 1., 3., 5–6. pontja,
d) 54. § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 15. pontja, és
e) 63. §
2017. március 1-jén lép hatályba.

65. § (1) Ez a törvény
a) a  vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5., 6., 7. és 9. cikkének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;
b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 

tanácsi irányelv 2. cikkének, 6. cikk (1)–(2) bekezdésének, 11. cikkének, 12. cikkének, 14. cikkének, 15. cikkének, 
16. cikkének, V. és VI. számú mellékletének, valamint az azokat módosító
ba) a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 

irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 
97/62/EK tanácsi irányelvnek,

bb) az  Osztrák Köztársaság, a  Finn Köztársaság és a  Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és 
a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

bc) a  Cseh Köztársaság, az  Észt Köztársaság, a  Ciprusi Köztársaság, a  Lett Köztársaság, a  Litván 
Köztársaság, a  Magyar Köztársaság, a  Máltai Köztársaság, a  Lengyel Köztársaság, a  Szlovén 
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját 
képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

c) a  környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK 
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 
20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

d) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel 
történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.
 (2) E  törvény 20.  §-a és 36.  §-a a  lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a  lábfogó 

csapóvassal, vagy a  kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó 
országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított árunak a  Közösségbe történő 
behozatala tilalmáról szóló, 1991. november 4-i 3254/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.

 (3) E  törvény 17.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CLXXXIV. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról*

1. §  A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 22.  § (3)  bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási jog jogosultja:)
„e) a  kijelölés útján történő haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adásának esetében 
az alhaszonbérlő.”

2. §  A Hhvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Az államot megillető halgazdálkodási jog átengedhető
a) a 16. § (6) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén vagyonkezelési szerződéssel
aa) költségvetési szerv részére,
ab) az  állam 100%-os tulajdonában álló olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapító okiratában vagy 
jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja azt hasznosítani vagy
b) az a) pontba nem tartozó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén haszonbérleti szerződéssel
ba) a  miniszter általi kijelölés útján a  horgászok és a  horgász egyesületek országos érdekképviseletét és 
koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére,
bb) nyilvános pályáztatás útján természetes személy vagy jogi személy részére.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott szervezet a  halgazdálkodási jogot tagszervezete, 
tagszervezetei, tagszervezetének vagy tagszervezeteinek tagegyesülete, tagegyesületei részére alhaszonbérbe 
adhatja. Az  alhaszonbérbe adás nem érinti az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott szervezetnek 
a haszonbérbe adóval szemben fennálló kötelezettségeit.
(3) A  miniszter az  állam nevében eljárva jogosult az  új haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés 
hatálybalépéséig, de legfeljebb egy évig terjedő időre meghosszabbítani a  nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre létrejött haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés hatályát, amennyiben a  haszonbérlő vagy 
a  vagyonkezelő a  haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszűnése előtt legalább 15 nappal nem 
kezdeményezi a haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszüntetését.”

3. §  A Hhvtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási jog haszonbérbe adása – a  24.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, valamint 
a (2) bekezdésben szereplő kivétellel – nyilvános pályázat útján történik.”

4. §  A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„37. az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának 
részletes feltételeit.”

5. §  A Hhvtv. 74. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében, melyen a  haszonbérleti szerződés 
2015.  december  31-ig megszűnik és az  államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő haszonbérbe 
adása, vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedése nem valósul meg, – amennyiben a  haszonbérlő 
legkésőbb 2015. december 31-ig nem kezdeményezi a  haszonbérleti szerződés megszüntetését, illetve 
a  halgazdálkodási jog gyakorlásáról nem mond le – a  haszonbérleti szerződés időtartamának meghosszabbított 
hatálya 2016. december 31. A  meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan a  haszonbérlő halgazdálkodási terv 
készítésére kötelezett.”

6. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az 1–3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

2015. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról*

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

1. §  A hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ht.) 91.  §-a a  következő (12)–(17)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(12) Ha a közszolgáltató a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben meghatározott díjak alapjául szolgáló gyűjtőedényhez 
képest eltérő űrmértékű gyűjtőedényt (a  továbbiakban: új gyűjtőedény) rendszeresít vagy ajánl fel, az  új 
gyűjtőedény vonatkozásában alkalmazható legmagasabb ürítési díjat – egytényezős közszolgáltatási díj esetén 
közszolgáltatási díjat – a (13)–(16) bekezdés szerint számítja ki a közszolgáltató.
(13) A közszolgáltató az általa ellátott egyes önkormányzatok közigazgatási területére vonatkozóan kiszámítja a (2), 
a  (2d) és a  (10)  bekezdés alapján a  gyűjtőedény méretenként meghatározott legmagasabb ürítési díj, valamint 
a gyűjtőedény térfogatának hányadosát (a továbbiakban: fajlagos ürítési díjtétel).
(14) Ha az új gyűjtőedény űrmértéke kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény méret, vagy ha az új 
gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet határozza meg, a közszolgáltató legmagasabb ürítési díjként legfeljebb 
a (13) bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési díjtételek közül a legalacsonyabb díjtétel és az új gyűjtőedény 
űrmértékének szorzatát alkalmazhatja.
(15) Ha az  új gyűjtőedény űrmértéke nem kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény méret, 
a  közszolgáltató ürítési díjként legfeljebb a  (13)  bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési díjtételek 
átlagértékét és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát alkalmazhatja.
(16) Ha az  új gyűjtőedény rendszeresítését követően az  ingatlanhasználó által átadott települési vegyes hulladék 
mennyisége változatlan marad vagy csökken, és a  (15)  bekezdésben meghatározott számítással a  részére 
meghatározható közszolgáltatási díj legmagasabb összege emelkedne, a  közszolgáltató a  továbbiakban is 
legfeljebb a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazhatja.
(17) A (12)–(16) bekezdésben meghatározott rendelkezések a rendelkezésre állási díj meghatározását nem érintik.”

2. §  A Ht. 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény
a) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv III. mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 1357/2014/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  A Ht. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a Ht. 60. § (1) bekezdésében a „ , környezetvédelmi és gazdasági” szövegrész.

2. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

5. §  Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.  évi 
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  átmeneti ellátásra irányuló kijelölés az  új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb a Kormány rendeletében meghatározott időtartamra érvényes.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Az Ekt. a következő 3/F–3/H. §-okkal egészül ki:
„3/F.  § (1) Ha a  települési önkormányzat a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 
közszolgáltatás (a  továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 
(a  továbbiakban: Vgtv.) 44/F. és 44/G.  §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a  közbeszerzési eljárás 
eredménytelensége miatt az  nem biztosítható, a  települési önkormányzat e  körülmény bekövetkezéséről 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet.
(2) Az  állami szerv az  ellátáshoz fűződő közérdekből a  közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a  továbbiakban: 
ideiglenes begyűjtési ellátás) az    (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági 
eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vagy a vízügyi hatóság 
által nyilvántartásba vett szolgáltatók közül.
(3) Az állami szerv közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló eljárására és az eljárás során hozott döntésre az 1. § 
(4)–(6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(4) Ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló kijelölés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb a  Kormány rendeletében meghatározott 
időtartamra érvényes.
(5) A  közérdekű szolgáltató a  Vgtv. 44/F.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentésében, illetve a  környezetvédelmi 
engedélyben szereplő közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló 
tevékenységet.
(6) A  közérdekű szolgáltató az  ideiglenes begyűjtési ellátást a  szolgáltatással érintett területre irányadó 
közszolgáltatási díj ellenében köteles elvégezni. A  díjat az  ingatlantulajdonos fizeti meg, amelyet a  települési 
önkormányzat egészben vagy részben átvállalhat.
(7) A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során, az állami szervnél a 3/G. §-ban meghatározott 
feladat ellátása során felmerülő, a  közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket a  központi 
költségvetés fedezi. Az  indokolt költségek elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában az  ellátásért felelős 
települési önkormányzat közreműködik.
3/G.  § Ha az  egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a  nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos 
közegészségügyi kockázat alakult ki, a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
megszervezéséről és elvégzéséről (a  továbbiakban: rendkívüli ellátás) a  közérdekű szolgáltató kijelöléséig, vagy 
a közszolgáltatás helyreállításáig az állami szerv gondoskodik.
3/H. § (1) A helyi önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság – az ideiglenes begyűjtési ellátás, 
továbbá a rendkívüli ellátás megszervezéséhez szükséges – a nyilvántartásában szereplő és rendelkezésére álló, jogi 
személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre vonatkozó adatokat 
az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.
(2) Kártalanítás mellett az  ideiglenes begyűjtési ellátáshoz és a  rendkívüli ellátáshoz szükséges szállítóeszköz 
rendelkezésre bocsátására kötelezhető – a  más településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül – 
a közszolgáltatást végző közszolgáltató.
(3) A  kijelölt közérdekű szolgáltató és a  rendkívüli ellátás megszervezéséért felelős állami szerv 
közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A  közérdekű szolgáltató az  önkormányzati kötelező feladat 
ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.
(4) A  Vgtv. 44/C.  § (1)  bekezdése szerinti átadási hely üzemeltetője a  nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak begyűjtése ideiglenes begyűjtési ellátás vagy 
rendkívüli ellátás keretében történik.
(5) Az  ellátásért felelős települési önkormányzat – az  állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan 
megtesz minden intézkedést a  Vgtv. 44/C.  §-ában foglalt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtési közszolgáltatás helyreállítása érdekében.”

7. §  Az Ekt. 4/A. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának kiesése 
esetére)
„f ) az átmeneti ellátásra kijelölés lehetséges időtartamát.”
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8. §  Az Ekt. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére
a) a  közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését és 
a közérdekű szolgáltató kijelölésének részletes szabályait,
b) az ideiglenes begyűjtési ellátás és a rendkívüli ellátás keretében elvégzendő feladatok részletes szabályait,
c) a  díjfizetés és az  érintettek közötti elszámolás, a  szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezés esetén 
a kártalanítás szabályait,
d) az ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló kijelölés lehetséges időtartamát.”

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § (1) Ez a törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a  törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv III.  mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 1357/2014/EU bizottsági rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. melléklet a 2015. évi CLXXXV. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez

Veszélyességi jellemzők

 1. HP 1 „Robbanásveszélyes”: Olyan hulladék, amely képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten 
és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. Beleértendő a  pirotechnikai 
hulladék, a robbanásveszélyes szervesperoxid-hulladék és a robbanásveszélyes önreaktív hulladék.
1.1. Ha a  hulladék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyet az  1. táblázatban található veszélyességi 

osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, 
a hulladékot vizsgálati módszerekkel kell értékelni – amennyiben ez megfelelő és arányos – a HP 1 kategória 
tekintetében. Ha valamely anyag, keverék vagy árucikk jelenléte arra utal, hogy a hulladék robbanásveszélyes, 
azt a HP 1 kategóriának megfelelő veszélyességűnek kell minősíteni.

1.2. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai, valamint a  figyelmeztető 
mondatok kódjai a hulladékoknak a HP 1 veszélyességi kategóriába való besorolásához:

1. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai: Figyelmeztető mondatok kódjai:

instabil robbanóanyagok H 200

robbanóanyagok 1.1 H 201

robbanóanyagok 1.2 H 202

robbanóanyagok 1.3 H 203

robbanóanyagok 1.4 H 204

önreaktív anyagok A
H 240

szerves peroxidok A

önreaktív anyagok B
H 241

szerves peroxidok B
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 2. HP 2 „Oxidáló”: Olyan hulladék, amely – általában azzal, hogy oxigént biztosít – más anyag égését okozza vagy 
elősegíti.
2.1. Ha a  hulladék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  2. táblázatban található veszélyességi 

osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, 
a hulladékot vizsgálati módszerekkel kell értékelni – amennyiben ez megfelelő és arányos – a HP 2 kategória 
tekintetében. Ha valamely anyag jelenléte arra utal, hogy a hulladék oxidáló hatású, azt a HP 2 kategóriának 
megfelelő veszélyességűnek kell minősíteni.

2.2. A HP 2 veszélyességi kategóriába besorolandó hulladékokra vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák 
kódjai, valamint a figyelmeztető mondatok kódjai:

2. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai: Figyelmeztető mondatok kódjai:

oxidáló gázok 1 H 270

oxidáló folyadékok 1
H 271

oxidáló szilárd anyagok 1

oxidáló folyadékok 2

H 272
oxidáló folyadékok 3

oxidáló szilárd anyagok 2

oxidáló szilárd anyagok 3
 3. HP 3 „Tűzveszélyes”:

a) a tűzveszélyes folyékony hulladék olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 °C alatt 
van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek lobbanáspontja > 55 °C és  
≤ 75 °C;

b) a tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék olyan szilárd vagy folyékony hulladék – akár 
kis mennyiségben is –, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen belül meggyullad;

c) a tűzveszélyes szilárd hulladék olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy súrlódás révén 
tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;

d) a tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely levegőn  
20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;

e) a vízzel reakcióba lépő hulladék olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben 
bocsát ki tűzveszélyes gázokat;

f ) egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, 
tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék.

3.1. Ha a  hulladék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  3. táblázatban található veszélyességi 
osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, 
a hulladékot vizsgálati módszerekkel kell értékelni, amennyiben ez megfelelő és arányos. Ha valamely anyag 
jelenléte arra utal, hogy a  hulladék tűzveszélyes, azt a  HP 3 kategóriának megfelelő veszélyességűnek kell 
minősíteni.

3.2. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai, valamint a  figyelmeztető 
mondatok kódjai a hulladékoknak a HP 3 veszélyességi kategóriába való besorolásához:

3. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai: Figyelmeztető mondatok kódjai:

tűzveszélyes gázok 1 H 220

tűzveszélyes gázok 2 H 221

aerosol 1 H 222

aerosol 2 H 223

tűzveszélyes folyadékok 1 H 224

tűzveszélyes folyadékok 2 H 225

tűzveszélyes folyadékok 3 H 226

tűzveszélyes szilárd anyagok 1
H 228

tűzveszélyes szilárd anyagok 2



22890 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 

önreaktív anyagok CD

H 242
önreaktív anyagok EF

szerves peroxidok CD

szerves peroxidok EF

öngyulladó folyadékok 1
H 250

öngyulladó szilárd anyagok 1

önmelegedő anyagok 1 H 251

önmelegedő anyagok 2 H 252

vízzel reakcióba lépő anyagok 1 H 260

vízzel reakcióba lépő anyagok 2
H 261

vízzel reakcióba lépő anyagok 3
 4. HP 4 „Irritáló” – bőrirritáció és szemkárosodás: Olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt 

vagy szemkárosodást okozhat.
4.1. Ha a  hulladék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz a  küszöbérték feletti koncentrációban, amelyet 

a  4.2–4.6.  pontban megjelölt veszélyességi osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok 
kódjainak valamelyikével minősítenek, a hulladékot a HP 4 veszélyességi kategóriába kell sorolni.

4.2. A Skin corr. 1A (H 314), Skin irrit. 2 (H 315), Eye dam. 1 (H 318) és Eye irrit. 2 (H 319) kategóriák szempontjából 
történő értékelés esetében a figyelembe vett küszöbérték 1%.

4.3. Ha a  Skin corr. 1A (H 314) kategóriába besorolt összes anyag koncentrációjának összege eléri vagy túllépi 
az 1%-ot, a hulladékot a HP 4 veszélyességi kategóriába kell sorolni.

4.4. Ha a  H 318 kategóriába besorolt összes anyag koncentrációjának összege eléri vagy túllépi a  10%-ot, 
a hulladékot a HP 4 veszélyességi kategóriába kell sorolni.

4.5. Ha a  H 315 vagy H 319 kategóriába besorolt összes anyag koncentrációjának összege eléri vagy túllépi 
a 20%-ot, a hulladékot a HP 4 veszélyességi kategóriába kell sorolni.

4.6. Megjegyzendő, hogy a  H 314 (Skin corr. 1A, 1B vagy 1C) kategóriába sorolt anyagokat 5%-os vagy azt 
meghaladó arányban tartalmazó hulladékokat a HP 8 veszélyességi kategóriába kell sorolni. A HP 4 besorolás 
nem alkalmazható, ha az anyag HP 8 besorolású.

 5. HP 5 „Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”: Olyan hulladék, amely egyszeri vagy ismétlődő expozíciót 
követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében akut toxikus hatást okoz.
5.1. Ha a  hulladék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  4. táblázatban található veszélyességi 

osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, és egy 
vagy több ilyen anyag eléri vagy túllépi a 4. táblázatban megadott koncentrációs határértéket, a hulladékot 
a  HP 5 veszélyességi kategóriába kell sorolni. Ha STOT besorolású anyagok vannak jelen a  hulladékban, 
annak tartalmaznia kell egy olyan anyagot, amely eléri vagy túllépi a koncentrációs határértéket ahhoz, hogy 
a hulladékot a HP 5 veszélyességi kategóriába kelljen sorolni.

5.2. Ha a hulladék egy vagy több, az Asp. Tox. 1 kategóriába besorolt anyagot tartalmaz, és ezen anyagok összes 
mennyisége eléri vagy túllépi a koncentrációs határértéket, a hulladékot csak akkor kell a HP 5 veszélyességi 
kategóriába sorolni, ha – folyadékok esetében – a teljes kinematikus viszkozitás (40 °C-on) nem haladja meg 
a 20,5 mm2/s-t.

5.3. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai és a  figyelmeztető 
mondatok kódjai, valamint a  megfelelő koncentrációs határértékek a  hulladékoknak a  HP 5 veszélyességi 
kategóriába való besorolásához:

4. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai Figyelmeztető mondatok kódjai Koncentrációs határértékek

STOT SE 1 H 370 1%

STOT SE 2 H 371 10%

STOT SE 3 H 335 20%

STOT RE 1 H 372 1%

STOT RE 2 H 373 10%

Asp. tox. 1 H 304 10%



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 182. szám 22891

 6. HP 6 „Akut toxicitás”: Olyan hulladék, amely szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve belélegzés folytán akut 
toxicitást okozhat.
6.1. Ha a  hulladékban található összes olyan anyag koncentrációjának összege, amelyet az  5. táblázatban 

található veszélyességi osztályok és kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak 
valamelyikével minősítenek, eléri vagy túllépi az  5. táblázatban szereplő határértéket, a  hulladékot a  HP  6 
veszélyességi kategóriába kell sorolni. Ha a hulladékban egynél több akut toxikus kategóriába sorolt anyag 
található, a koncentrációk összegzése csak az ugyanazon veszélyességi kategóriába tartozó anyagok esetén 
szükséges.

6.2. Az értékelés szempontjából a következő küszöbértékeket kell figyelembe venni:
a) az Acute tox. 1, 2 vagy 3 (H 300, H 310, H 330, H 301, H 311, H 331) kategória esetében: 0,1%,
b) az Acute tox. 4 (H 302, H 312, H 332) kategória esetében: 1%.

6.3. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai és a  figyelmeztető 
mondatok kódjai, valamint a  megfelelő koncentrációs határértékek a  hulladékoknak a  HP 6 veszélyességi 
kategóriába való besorolásához:

5. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai Figyelmeztető mondatok kódjai Koncentrációs határértékek

Akut toxicitást okozó anyagok (szájon át) 1 H 300 0,1%

Akut toxicitást okozó anyagok (szájon át) 2 H 300 0,25%

Akut toxicitást okozó anyagok (szájon át) 3 H 301 5%

Akut toxicitást okozó anyagok (szájon át) 4 H 302 25%

Akut toxicitást okozó anyagok (bőrön keresztül) 1 H 310 0,25%

Akut toxicitást okozó anyagok (bőrön keresztül) 2 H 310 2,5%

Akut toxicitást okozó anyagok (bőrön keresztül) 3 H 311 15%

Akut toxicitást okozó anyagok (bőrön keresztül) 4 H 312 55%

Akut toxicitást okozó anyagok (belélegzés útján) 1 H 330 0,1%

Akut toxicitást okozó anyagok (belélegzés útján) 2 H 330 0,5%

Akut toxicitást okozó anyagok (belélegzés útján) 3 H 331 3,5%

Akut toxicitást okozó anyagok (belélegzés útján) 4 H 332 22,5%
 7. HP 7 „Rákkeltő (karcinogén)”: Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját.

7.1. Ha a  hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  6. táblázatban található veszélyességi osztályok és 
kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, és amelynek 
koncentrációja eléri vagy túllépi a 6. táblázatban szereplő koncentrációs határértékek egyikét, a hulladékot 
a  HP 7 veszélyességi kategóriába kell sorolni. Ha egynél több rákkeltő besorolású anyag van jelen 
a  hulladékban, annak tartalmaznia kell egy olyan anyagot, amely eléri vagy túllépi a  koncentrációs 
határértéket ahhoz, hogy a hulladékot a HP 7 veszélyességi kategóriába kelljen sorolni.

7.2. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai és a  figyelmeztető 
mondatok kódjai, valamint a  megfelelő koncentrációs határértékek a  hulladékoknak a  HP 7 veszélyességi 
kategóriába való besorolásához:

6. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai Figyelmeztető mondatok kódjai Koncentrációs határértékek

karcinogén anyagok 1A
H 350 0,1%

karcinogén anyagok 1B

karcinogén anyagok 2 H 351 1,0%
 8. HP 8 „Maró”: Olyan hulladék, amely a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat.

8.1. Ha a hulladék egy vagy több, a Skin corr. 1A, 1B vagy 1C (H 314) kategóriába besorolt anyagot tartalmaz, és 
ezek koncentrációjának összege eléri vagy túllépi az 5%-ot, a hulladékot a HP 8 veszélyességi kategóriába kell 
sorolni.

8.2. A  Skin corr. 1A, 1B, 1C (H 314) kategóriák szempontjából történő értékelés esetében figyelembe vett 
küszöbérték 1,0%.
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 9. HP 9 „Fertőző”: Olyan hulladék, amely életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazza, 
amelyek közismerten vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az  emberben vagy más élő 
szervezetekben.
9.1. A  HP 9 kategóriába történő sorolás a  tagállamok referenciadokumentumaiban vagy jogszabályaiban 

meghatározott szabályok szerint történik.
 10. HP 10 „Reprodukciót (szaporodást) károsító”: Olyan hulladék, amely a  felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek 

szexuális működésére és termékenységére gyakorol káros hatást, valamint az utódokban fejlődési toxicitást okoz.
10.1. Ha a  hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  7. táblázatban található veszélyességi osztályok és 

kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, és amelynek 
koncentrációja eléri vagy túllépi a 7. táblázatban szereplő koncentrációs határértékek egyikét, a hulladékot 
a  HP 10 veszélyességi kategóriába kell sorolni. Ha egynél több, a  reprodukciót (szaporodást) károsító 
besorolású anyag van jelen a hulladékban, annak tartalmaznia kell egy olyan anyagot, amely eléri vagy túllépi 
a koncentrációs határértéket ahhoz, hogy a hulladékot a HP 10 veszélyességi kategóriába kelljen sorolni.

10.2. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai és a  figyelmeztető 
mondatok kódjai, valamint a  megfelelő koncentrációs határértékek a  hulladékoknak a  HP 10 veszélyességi 
kategóriába való besorolásához:

7. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai Figyelmeztető mondatok kódjai Koncentrációs határértékek

reprodukciót károsító anyagok 1A
H 360 0,3%

reprodukciót károsító anyagok 1B

reprodukciót károsító anyagok 2 H 361 3,0%
 11. HP 11 „Mutagén”: Olyan hulladék, amely mutációt, vagyis a  sejt genetikai anyagának végleges mennyiségi vagy 

szerkezeti változását okozhatja.
11.1. Ha a  hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelyet a  8. táblázatban található veszélyességi osztályok és 

kategóriák kódjainak és figyelmeztető mondatok kódjainak valamelyikével minősítenek, és amelynek 
koncentrációja eléri vagy túllépi a  8. táblázatban szereplő koncentrációs határértéket egyikét, a  hulladékot 
a  HP 11 veszélyességi kategóriába kell sorolni. Ha egynél több mutagén besorolású anyag van jelen 
a  hulladékban, annak tartalmaznia kell egy olyan anyagot, amely eléri vagy túllépi a  koncentrációs 
határértéket ahhoz, hogy a hulladékot a HP 11 veszélyességi kategóriába kelljen sorolni.

11.2. A  hulladék-összetevőkre vonatkozó veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai és a  figyelmeztető 
mondatok kódjai, valamint a  megfelelő koncentrációs határértékek a  hulladékoknak a  HP 11 veszélyességi 
kategóriába való besorolásához:

8. táblázat
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai Figyelmeztető mondatok kódjai Koncentrációs határértékek

mutagén anyagok 1A
H 340 0,1%

mutagén anyagok 1B

mutagén anyagok 2 H 341 1,0%
 12. HP 12 „Akut mérgező gázokat fejlesztő”: Olyan hulladék, amely vízzel vagy savval érintkezve akut mérgező gázokat 

fejleszt (Acute tox. 1, 2 vagy 3).
12.1. Ha a hulladék az EUH029, EUH031 és EUH032 kiegészítő veszélyességi kategóriák egyikébe tartozó anyagot 

tartalmaz, azt a vizsgálati módszerek és útmutatások szerint a HP 12 veszélyességi kategóriába kell sorolni.
 13. HP 13 „Érzékenységet okozó”: Olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyek közismerten 

a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák.
13.1. Ha a  hulladék allergén besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez hozzárendelték a  H 317 vagy H 334 

figyelmeztető mondatok egyikének kódját, és valamely anyag koncentrációja eléri vagy túllépi a  10%-os 
koncentrációs határértéket, a hulladékot a HP 13 veszélyességi kategóriába kell sorolni.

 14. HP 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: Olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy 
jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

 15. HP 15 „Olyan hulladék, amely képes a  HP 1–14-ben felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel 
az eredeti hulladék nem rendelkezik”:
Ha a  hulladékra egy vagy több, a  9. táblázatban szereplő figyelmeztető mondat vagy kiegészítő figyelmeztetés 
vonatkozik, a  hulladékot a  HP 15 veszélyességi kategóriába kell sorolni, kivéve ha a  hulladék olyan formában 
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található, hogy az  semmilyen körülmények között nem bocsát ki robbanásveszélyes vagy potenciálisan 
robbanásveszélyes tulajdonságú anyagokat.
15.1. A hulladék-összetevőkre vonatkozó figyelmeztető mondatok és kiegészítő figyelmeztetések a hulladékoknak 

a HP 15 veszélyességi kategóriába való besorolásához:
9. táblázat

Figyelmeztető mondatok/kiegészítő figyelmeztetések:

Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat H 205

Száraz állapotban robbanásveszélyes EUH001

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet EUH019

Zárt térben hő hatására robbanhat EUH044
15.2. A hulladék más alkalmazható kritérium alapján is a HP 15 veszélyességi kategóriába sorolható, mint például 

a csurgalékvíz értékelése alapján.
 16. Megjegyzés:

A HP 14 veszélyességi tulajdonságúnak minősítés a  veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK tanácsi irányelv VI. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

 17. Vizsgálati módszerek:
Az alkalmazandó módszerek megtalálhatók a  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a  tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó 
vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben és az  Európai 
Szabványügyi Bizottság (European Committee for Standardization, CEN) egyéb, kapcsolódó feljegyzéseiben vagy 
más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekben és útmutatásokban.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 89.  § 
(1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)
„e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
f ) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra”
(vonatkozó jogszabályokat.)

 (2) Az R. 89. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)
„j) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,”

 (3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)
„l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében
la) kidolgozza és végrehajtja a  Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza 
a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint
lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet.”

2. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az R. 88. § (1) bekezdése, a 88. § (2) bekezdés g) pontja és a 89. § (2) bekezdés i) pont id) alpontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 104/2015. (XI. 26.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Koszorús László Gáspárnak, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása 
áthelyezésére tekintettel

– 2015. október 31-ei hatállyal –

megszűnt.

  Dr. Semjén Zsolt s. k., 
  miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 105/2015. (XI. 26.) ME határozata
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 10.  § 
(5) bekezdés g) pontja alapján

Rigó Csaba Balázs, a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott e megbízatása

– 2015. november 20-ai hatállyal –

megszűnik.

  Dr. Semjén Zsolt s. k., 
  miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 106/2015. (XI. 26.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztése alapján –

a Károly Róbert Főiskolán dr. Csomós Tamást

– a 2015. november 10-étől 2016. június 30-áig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Dr. Semjén Zsolt s. k., 
  miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 107/2015. (XI. 26.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanárt a Pető András Főiskolán

– a 2015. november 25-étől 2018. november 24-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával megbízom.

  Dr. Semjén Zsolt s. k., 
  miniszterelnök-helyettes
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