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II. Törvények

2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

I. FEJEZET 
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

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

1. § (1) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (3)  bekezdés c)  pontja a  következő 
cd) alponttal egészül ki:
(Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely)
„cd) a  központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az  önkormányzat által 
elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint”

 (2) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (3)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat)
„d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügylethez 
kapcsolódik.”

2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag
a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és
b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú 
pályázata önrészének biztosítására
köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.”

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha
a) teljesül a  10.  § (5)  bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az  adósságot keletkeztető ügylet 
futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell 
érteni, és
b) a kezesség-, illetve garanciavállalás megfelel az Áht. 96. §-ának.”

 (2) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B.  §-a a  következő (6)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  Kormány hozzájárulása az  adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve 
a tárgyévben történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzat a  tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett 
adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá 
a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek 
kivételével – az  adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az  ügylet várható értékéről 
a Kormányt előzetesen tájékoztatja.”

5. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése a következő d) ponttal 
egészül ki:
(Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.)
„d) jogszabály felhatalmazása alapján az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
számára az  állam nevében nyújtott, a  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, 
valamint az  ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 1.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott beruházást finanszírozó tőkeemelés megvalósításához kapcsolódó fizetési kötelezettségeket 
(beleértve az  Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a  Magyarország Kormányának 
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás 1.  cikk 2.  pontja szerinti fizetéseket 
is) teljesíthet az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet által 
meghatározott módon, összegben és ütemezés szerint;”

6. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1. 10.  § (2)  bekezdésében a „megegyezik az  adósságot keletkeztető ügylet összegével” szövegrész helyébe 

a „nem haladja meg az adósság összegét” szöveg,
2. 10. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „megnyert támogatás” szövegrész helyébe az „elnyert, fejlesztési 

célú támogatás” szöveg,
3. 10/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „futamidejű vagy nagyobb ügyletértékű, vagy” szövegrész helyébe 

a „futamidejű, nagyobb ügyletértékű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja,” szöveg,
4. 10/E. § (1) bekezdésében a „100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem 

minősül a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek,” szövegrész helyébe a „kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és 
az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság” szöveg

lép.

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

7. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  elkülönített állami pénzalap költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó fejezet 
az  elkülönített állami pénzalap működéséről szóló törvényben meghatározott tartalmú, továbbá a  központi 
költségvetésről szóló törvényben az  elkülönített állami pénzalap számára előírt befizetési kötelezettség 
fedezetéül szolgáló költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint az  elkülönített állami pénzalap működéséről 
szóló törvényben meghatározott tartalmú költségvetési bevételi előirányzatokat cím, alcím szerinti bontásban 
tartalmazza.”

8. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek 
előirányzata szintjén – ha a  központi költségvetésről szóló törvény a  kiemelt előirányzatokat is megállapítja 
a  kiemelt előirányzatok szintjén – meg kell egyeznie. A  költségvetési rendeletnek, határozatnak és az  elemi 
költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten 
meg kell egyeznie.”

9. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 
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amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A  kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, 
a  szerződésből eredő követelések elévüléséig az  55.  § szerint jogosult a  jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az  55.  §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol 
az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell 
érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján 
történő kifizetések feltételeként.”

10. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást 
– a  szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – a  Vtv. 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 
a  (2a)  bekezdés a)  pontja szerinti miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló, valamint az  MFB Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter, más esetben az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani. 
A  jóváhagyásról az államháztartásért felelős miniszter és az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért 
felelős szerv írásos véleményének ismeretében kell dönteni.
(2a) A (2) bekezdés szerinti, pénzben teljesített tőkeemelést, pótbefizetést, támogatást
a) a  törvényben vagy miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló a  központi költségvetésről szóló 
törvényben e célra megtervezett központi kezelésű előirányzatok terhére,
b) az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az MNV Zrt. útján, a (2b) bekezdésben meghatározottak szerint
teljesíthet.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  (2a)  bekezdés b)  pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási 
előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó meghatalmazott 
költségvetéséből a  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe a  33.  § (3) és (4)  bekezdése szerint át kell 
csoportosítani. Ha az  Nvt. 8.  § (7)  bekezdése szerinti meghatalmazott az  államháztartás központi alrendszerén 
kívüli szervezet, a  (2a)  bekezdés b)  pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges 
pénzösszeget megfizeti az állam számára, amelyet a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezet bevételeként kell 
elszámolni. Az  erre a  célra befizetett összeggel a  fejezet forrásjuttatás biztosítására szolgáló költségvetési kiadási 
előirányzatait a fejezetet irányító szerv módosíthatja.”

11. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam Magyarország területén székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
törvény alapján banknak minősülő hitelintézetben az alaptőke felemelése útján tulajdonosi részesedést szerezhet, 
ha
a) érvényesül a piaci magánbefektető elve,
b) ezt a bank középtávú üzleti terve alátámasztja, és
c) sor kerül jogi és pénzügyi megfelelőségi vizsgálat lefolytatására.”

12. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemteljesítés esetén a  visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a  biztosíték érvényesítésével 
történik. Ennek eredménytelensége esetén a  visszafizetendő összeget és annak kamatait az  állami adóhatóság 
a  támogató megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként, a  14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetből 
nyújtott költségvetési támogatás esetén a  60/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott módon hajtja be. Ha a  nem 
természetes személy kedvezményezett jogszabály alapján mentesül a  biztosíték nyújtása vagy választása szerint 
az  önrész rendelkezésre állásának igazolása alól, és a  jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással 
összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a  támogató által meghatározott határnapig nem 
teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a  részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, és 
a  visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, a  támogató kezdeményezése alapján az  állami adóhatóság 
a kedvezményezett és a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  kedvezményezett a  támogatott tevékenység megvalósítása érdekében olyan jogviszonyt létesít, amely 
alapján a támogató előleg számla alapján közvetlenül harmadik személynek folyósítja a költségvetési támogatást, 
a  kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség ezt a  harmadik személyt terheli, ha a  visszafizetési 
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kötelezettség azért keletkezett, mert a  támogatott tevékenység megvalósítása érdekében létesített jogviszonyon 
alapuló kötelezettségeit nem teljesítette a  kedvezményezett számára. Ha a  kötelezettségek teljesítésének 
elmaradása e  harmadik személy szándékos magatartására vezethető vissza, és a  visszafizetési kötelezettségét 
a  támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén 
a  részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a  visszafizetendő összeget a  támogató kezdeményezésére adók 
módjára behajtandó köztartozásként kell behajtani. Behajthatatlanság esetén a támogató kezdeményezése alapján 
az  állami adóhatóság a  harmadik személy és a  harmadik személyben többségi befolyással rendelkező szervezet 
adószámát törli.”

13. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58.  § (1) A  helyi önkormányzat az  éves költségvetési beszámolójában számol el a  számára a  költségvetési évben 
folyósított támogatásokkal.
(2) A  helyi önkormányzat az  éves költségvetési beszámolójában a  költségvetési évben folyósított támogatások 
felhasználásával kapcsolatos önellenőrzést a  költségvetési beszámoló teljesítésének határidejét követő második 
hónaptól a Kormány rendeletében meghatározott mértékű – a központi költségvetés 14. § (4) bekezdés d) pontja 
szerinti fejezetben elszámolandó – önellenőrzési pótlék megfizetésével egyidejűleg kezdeményezhet, legkésőbb 
annak az évnek az utolsó napjáig, amely évben az éves költségvetési beszámolót el kellett készítenie.”

14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése 
alól az államháztartásért felelős miniszter felmentést adhat.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2a)  bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező kincstári körön kívüli számlatulajdonosok 
–  a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kivételével – hitelintézetnél forintban vezetett fizetési 
számlával – az  általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 
szolgáló számla kivételével – nem rendelkezhetnek.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  kincstári körön kívüli számlatulajdonosok – a  (2)  bekezdés e), f ) és j)  pontjában meghatározott kincstári 
körön kívüli számlatulajdonosok kivételével – értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek. A  (2)  bekezdés f ) és 
j)  pontjában meghatározott kincstári körön kívüli számlatulajdonosok átmenetileg szabad pénzeszközeiket 
kizárólag a  kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok 
vásárlásával hasznosíthatják.”

 (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Ha a  települési önkormányzat 84.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési számláját nem a  kincstár vezeti, 
a 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlája mellett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 
fogadására a kincstárnál fizetési számlát vezethet.
(4d) A  kincstár fizetési számlát vezet a  kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az  állam 
–  közvetlen vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági társaság megbízása esetén az  ilyen gazdasági 
társaság számára az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására.”

15. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:)
„c) a Gst. 2. § (2)–(4) bekezdése szerinti bontásban az államadósságot és az államadósság állományának változását 
bemutató összegzést, valamint az  államadósság kapcsolatát a  479/2009/EK rendelet szerinti kormányzati szektor 
adósságával,”

16. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  törzskönyvi nyilvántartás vezetése során a  Ket. rendelkezéseit az  e  §-ban meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni, azzal, hogy a  Ket. 29.  § (1b) és (1c)  bekezdését, 33.  § (1a)  bekezdését és 71/A.  §-át a  törzskönyvi 
nyilvántartás vezetése során nem kell alkalmazni. A  törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárásban 
az  ügyintézési határidő tizenöt nap. A  kincstár a  hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt 
állapíthat meg. A  törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásban az  eljárás felfüggesztésének helye 
van. Az eljárásban kizárt az újrafelvételi eljárás.”
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17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdése a következő 15a–15d. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„15a. az  európai uniós források felhasználásával összefüggésben a  15.  pont a) és b)  alpontjában meghatározott 
sajátos szabályokat és a közreműködő szervezeteket,
15b. a  központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok 
tekintetében az (5) bekezdésben meghatározott szabályokat,
15c. az  európai uniós forrásból nyújtott támogatások tekintetében az  uniós támogatásrészek fogadására és 
kifizetésére szolgáló fizetési számlák rendjére, az  Európai Unióval és az  Európai Gazdasági Térség Európai Unión 
kívüli tagállamával történő, a  támogatások elszámolására és az  elszámolható költségek igazolására vonatkozó 
szabályokat,
15d. az állami támogatási programokra és az egyedi állami támogatásokra vonatkozó szabályozásoknak az Európai 
Unió versenyjogi szabályaival való összehangolása rendjét, beleértve az intézményi és az eljárási szabályokat,”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  államháztartásért felelős miniszter a  kincstár útján a  központi költségvetés likviditási helyzetének 
folyamatos figyelemmel kísérésére és a  szükséges intézkedések kezdeményezésére Likviditási Bizottságot 
működtet.”

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 111. § (13) bekezdése szerint adott vagy 111. § (15) bekezdése alapján 
meghosszabbított felmentés a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2016. évi LXVII. törvény hatálybalépésének napjával határozatlan időre szóló felmentéssé alakul át.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:
„(32) Azon kincstári körön kívüli számlatulajdonosok, amelyek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 79.  § (3a)  bekezdése értelmében 
értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2016.  évi  LXVII.  törvény hatálybalépésekor meglévő értékpapírszámláikat legkésőbb 2016. december 31-éig 
kötelesek megszüntetni.”

19. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 1.  § 14.  pont g)  alpontjában a  „támogatásokat” szövegrész helyébe a  „támogatásokat, álláskeresési 

ellátásokat, bérgarancia támogatásokat, valamint a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó rendeletekben 
meghatározott magánszemélyek részére nyújtható támogatásokat” szöveg,

 2. 10. § (4) bekezdésében az „irányítja” szövegrész helyébe a „vezeti” szöveg,
 3. 20. § (2) bekezdésében a „végső egyenleg” szövegrész helyébe az „az elszámolhatósági időszakot követően 

időközi vagy végső egyenleg” szöveg,
 4. 28.  § (1)  bekezdésében az  „A fejezetet irányító szerv vezetője a” szövegrész helyébe az  „A” szöveg, 

a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait a  fejezetet irányító szerv vezetője” szöveg, a „rendeletben 
állapítja meg.” szövegrész helyébe a „rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe sorolt 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.” szöveg,

 5. 28/A. § (2) bekezdésében a „kincstári költségvetésben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló 
törvényben” szöveg,

 6. 33.  § (3)  bekezdés bf )  pontjában a „javára” szövegrész helyébe az „és fejezeti kezelésű előirányzat javára” 
szöveg,

 7. 57.  § (1)  bekezdésében az „és azokról a  kincstár útján mond le” szövegrész helyébe az „azokról a  kincstár 
útján mond le, és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást a kincstár útján 
teljesíti” szöveg,

 8. 59.  § (1)  bekezdésében a  „felhasználását.” szövegrész helyébe a  „felhasználását. A  hatósági ellenőrzés és 
a másodfokú eljárás ügyintézési határideje tekintetében a Kormány rendelete a Ket. 33. § (1) bekezdésében 
meghatározottnál hosszabb ügyintézési határidőt is megállapíthat.” szöveg,

 9. 83. § (1) bekezdésében a „valamint a Kormány rendeletében meghatározott” szövegrész helyébe a „valamint 
jogszabályban meghatározott” szöveg,

10. 90.  § (1)  bekezdésében a „nyolcadik hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe az „év szeptember 30-áig” 
szöveg,



6674 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 

11. 90.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a  „gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, 
a részesedések” szövegrész helyébe a „részesedések, valamint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági 
társaságok kötelezettségállománya” szöveg,

12. 91. § (1) bekezdésében a „68/A” szövegrész helyébe az „68/B” szöveg,
13. 109. § (1) bekezdés 16. pontjában a „felülvizsgálatára” szövegrész helyébe a „felülvizsgálatára, a felülvizsgálati 

eljárásra,” szöveg,
14. 109. § (1) bekezdés 31. pontjában a „nemzetiségi célú támogatásoknak” szövegrész helyébe az „és a megyei 

jogú város önkormányzat kedvezményezettnek, a  megyei jogú város fejlődése és megújulása érdekében 
létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak végrehajtását szolgáló, hazai forrásból nyújtott 
költségvetési támogatásoknak” szöveg

lép.

20. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 20. § (3) bekezdése,
2. 28/A. § (1) bekezdése,
3. 109. § (1) bekezdés 32. és 41. pontja,
4. 111. § (13)–(15) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 39.  § (1)  bekezdésében a  „ , ha az  részben vagy egészben költségvetési támogatásból megvalósuló, 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást hajt végre,” szövegrész,
2. 109.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában az „a kincstári költségvetés tartalmi és formai követelményeit, kiadásának 

rendjét,” szövegrész,
3. 109. § (1) bekezdés 15. pontjában az „ideértve az a) és b) ponttal összefüggésben az európai strukturális és 

beruházási alapokból származó források felhasználására vonatkozó sajátos szabályait,” szövegrész,
4. 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában az  „ , a  központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú 

támogatásoknak” szövegrész,
5. 109. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 

esetében a közreműködő szervezetet,” szövegrész.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI 
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása

21. §  Hatályát veszti az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklet I. pont B.) alpontjában
1. az „SZJ’03 72.30.21” szövegrész,
2. az  „A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára” 

szövegrész,
3. az „igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

22. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (12)  bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Foglakoztatási Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza:)
„g) a kincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokat, valamint a megszűnt jogcímekhez 
kapcsolódó kifizetéseket,”

23. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/B.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(6) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére tárgyéven túli fizetési 
kötelezettség a  miniszter által meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a  tárgyévi eredeti, 
előirányzat-módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 40%-át.”

24. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata központi és decentralizált keretre 
osztható fel. A  közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére megvalósuló programokkal összefüggésben 
legfeljebb a  tárgyévi eredeti előirányzat, előirányzat-módosítás esetén a  módosított kiadási előirányzat 0,3%-ának 
megfelelő mértékben számolható el működtetéssel kapcsolatos kiadás.”

25. §  Hatályát veszti a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § 
(12) bekezdés e), f ) és h) pontja.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

26. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (10) bekezdésében a „megállapítani” szövegrész 
helyébe a  „megállapítani, azzal, hogy a  kerekítésre egy alkalommal, a  garantált illetmény végösszegének 
megállapítása során kerül sor” szöveg lép.

27. §  Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
1. 85. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja,
2. 85. § (3) bekezdés e) pont eg) alpontja,
3. 93/A. §-a,
4. 3. számú melléklete.

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

28. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
1. 19/A.  § (1)  bekezdésében az  „a kormányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe 

az „az általános politikai koordinációért” szöveg,
2. 19/A. (3) és (4)  bekezdésében az  „A kormányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe 

az „Az általános politikai koordinációért” szöveg
lép.

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

29. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (5a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5a) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat az  ápolási díj alapösszegének, az  időskorúak járadéka havi összegeinek, 
valamint a  foglalkoztatást helyettesítő támogatás törvényben meghatározott összegének változása esetén 
megfelelően alkalmazni kell.”

30. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező
aa) 32/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogosult esetén az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
85%-a,
ab) 32/B.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosult esetén az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100%-a,
ac) 32/B.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti jogosult esetén az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
135%-a;
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b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”

 (2) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  2018. évtől az  időskorúak járadékának (1)  bekezdés szerinti havi összegei a  Tny. 62.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadékának 
forintban kifejezett havi összegeit a Kormány évente rendeletben meghatározza.”

31. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(8) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – 
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a  hatóság vezetője az  e  bekezdés 
szerinti eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az  indokok megjelölésével egy 
alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”

 (2) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 58/A.  §-a a  következő (9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) A  kincstár az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásával kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 
elbírálásától függ, amelyben
a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott 
döntésének bírósági felülvizsgálata,
b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy
c) a  fenntartó tevékenységével vagy a  szociális szolgáltató, szociális intézmény működésével összefüggő 
büntetőeljárás
van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú 
eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is – 
függesztheti fel.”

32. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A 2 000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban 
meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.”

33. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 85/B. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„85/B.  § Az  e  törvényben meghatározott intézménytípusok által biztosított szolgáltatás megszervezhető önálló, 
illetve – jogszabályban meghatározott – integrált szervezeti formában.”

34. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a  települések egyes szociális feladataikat társulás keretében 
látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.”

35. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„99. § A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles a házirendben meghatározni az intézményi jogviszonyban 
állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének – jogszabályban 
meghatározottak szerint kialakított – szabályait.”
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36. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.  §-a a  következő (10)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(10) Házi segítségnyújtás esetén az  adott intézményben, szolgáltatónál (székhely, telephely) – ide nem értve 
a  63.  §  (9)  bekezdése alapján az  önkormányzati fenntartású intézményt, szolgáltatót – személyi gondozásában 
részesülők befogadott létszáma nem haladhatja meg
a) a  szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-je előtt bejegyzett házi segítségnyújtás esetén az  igénybevevői 
nyilvántartásban 2016. február 1-jén az  adott intézményben, szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi 
gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak számát,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-jét követően bejegyzett házi segítségnyújtás esetén a befogadott 
ellátotti létszám 65%-át.”

37. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. 58/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „létszámnak” szövegrész helyébe a „létszámnak, és azon belül a személyi 

gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a továbbiakban együtt: ellátotti létszám)” szöveg,
2. 65/C. § (5) bekezdésében a „részesülő” szövegrész helyébe a „részesülő – ezt jogszabályban meghatározottak 

szerint igazoló –” szöveg,
3. 71.  § (1)  bekezdésében az  „időpontjában” szövegrész helyébe az  „időpontjában – jogszabályban 

meghatározott szakvélemény alapján –” szöveg,
4. 71/A. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „aki – jogszabályban meghatározott szakvélemény 

alapján –” szöveg,
5. 92.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a „társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,
6. 132. § (1) bekezdés w) pontjában az „ellátotti létszámnak” szövegrész helyébe az „ellátotti létszámnak – ezen 

belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának –” szöveg
lép.

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

38. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (5a) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2018” szöveg, 
a „2029” szövegrész helyébe a „2030” szöveg lép.

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

39. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) az  (5)  bekezdésnek megfelelően keresi meg 
a  pénzforgalmi szolgáltatókat akkor, ha a  polgári és kereskedelmi ügyekben a  tagállamközi követelésbehajtás 
megkönnyítése érdekében az  ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 
2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 655/2014/EU rendelet) 
14. cikke szerinti információs hatóságként jár el.”

40. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  végrehajtási lap eredeti példánya a  bíróságnál marad. A  végrehajtási lapról annyi kiadmányt kell készíteni, 
hogy a végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a Kar hivatali szerve, valamint minden 
végrehajtást kérő és adós (a továbbiakban együtt: felek) egy-egy példányt kapjanak.”

41. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 37/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem kell kézbesítési megbízottat megjelölni a  861/2007/EK rendelet, a  4/2009/EK tanácsi rendelet, 
az 1215/2012/EU rendelet, a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a 655/2014/EU rendelet szerinti 
határozat végrehajtására indult eljárásban.”

42. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és 
a 79/B. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) A  (2)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott sorrendtől eltérően az  európai számlazárolási végzés 
végrehajtása során a  pénzforgalmi szolgáltató az  (1)  bekezdésben meghatározott kiterjesztést a  655/2014/EU 
rendelet 24. cikk (7) bekezdésében meghatározott sorrend szerint végzi el.
(6) A  végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezését az  abban foglalt pénznemtől függetlenül forintban 
kell teljesíteni a  pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett – a  teljesítés napján érvényes – devizavételi árfolyam 
figyelembevételével.”

43. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 187. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Biztosítási intézkedésként ideiglenes számlazárolás rendelhető el e  § alapján a  655/2014/EU rendelet 
5. cikkében meghatározott esetekben is.
(6) A  655/2014/EU rendelet 10.  cikk (2)  bekezdésében, 23.  cikk (3), (5) és (6)  bekezdésében, 27.  cikk 
(2)  bekezdésében, 28.  cikk (3)  bekezdésében és 36.  cikk (5)  bekezdésében említett illetékes hatóságként 
a végrehajtó jár el.”

44. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. § (2) bekezdése a következő 34. ponttal egészül ki:
(A Kar jogai és feladatai különösen:)
„34. ellátja a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti információs hatósági feladatokat.”

10. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

45. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A Társaság feladatai:)
„a) a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása
aa) – a katonai körzetek kivételével – Magyarország ellenőrzött légterében,
ab) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és légterében, valamint
ac) azon nemzetközi kereskedelmi repülőtéren és annak légterében, amelyen a  tárgyévet megelőző két év 
statisztikai adatai alapján számított átlagos éves utasforgalom meghaladja az  évi százezer főt, amennyiben 
a  repülőtér üzemben tartója vagy tulajdonosa a  szolgáltatásra való felkészülés költségeit és a  szolgáltatás díját 
megfizeti a Társaság részére,
továbbá Magyarország légterében a  légiforgalmi navigációs, távközlési, légtérellenőrző szolgálat ellátása, és 
az ezekhez szükséges berendezések (kivéve a repülőtéri műszeres leszállító rendszert) működésének biztosítása;”

46. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény KILENCEDIK RÉSZE a következő 77. §-sal egészül ki:
„77.  § A  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel 
megállapított 61/A.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  pontja alkalmazásában első alkalommal a  2014 és 2015 évek 
statisztikai adatai alapján számított átlagos éves utasforgalmat kell figyelembe venni, azzal, hogy amennyiben az ily 
módon megállapított átlagos utasforgalom meghaladja az  évi százezer főt, a Társaság a  nemzetközi kereskedelmi 
repülőtér és légtere tekintetében a  légiforgalmi irányító, a  repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátására 
legkorábban 2018. január 1-jétől köteles.”

47. §  Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 77. §-a.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

48. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„20/A.  § (1) A  gyámhatóság annak a  gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a  gyermek, fiatal felnőtt az  a) és b)  pont szerinti 
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időpontban a  gyámhatóság határozata alapján nem minősül a  67/A.  §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetűnek.
(2) A  gyámhatóság annak a  gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a  67/A.  § szerinti hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a  gyámhatóság határozata 
alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”

49. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„37.  § A  bentlakásos gyermekintézményben elhelyezett gyermekek érdekeik képviseletére – jogszabályban 
meghatározottak szerint kialakított és működtetett – gyermekönkormányzatot hozhatnak létre.”

50. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gyermekjóléti központ kizárólag a  94.  § (4)  bekezdése szerinti települési önkormányzat fenntartásában 
működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok 
ellátására egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”

51. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nevelőszülő az a személy lehet, aki)
„f ) megfelel a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben 
meghatározott képesítési előírásoknak.”

52. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 63.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„63. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás
a) segíti – a  gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával (gyermekvédelmi gyámjával), gondozási 
helyével együttműködve – a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenységét,
b) biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátását,
c) szaktanácsadási feladatokat lát el.”

53. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.  § (2a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a  közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti települési önkormányzat, a  fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a  fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül 
köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A  közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 
önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a  gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a  társulás társulási 
megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az  e  bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat 
lehet.”

54. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145.  § (9)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – 
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a  hatóság vezetője az  e  bekezdés 
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szerinti eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az  indokok megjelölésével egy 
alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145.  §-a a  következő 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  kincstár az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi 
eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben
a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatásával kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata,
b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy
c) a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató, intézmény, hálózat működésével összefüggő büntetőeljárás
van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú 
eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is – 
függesztheti fel.”

55. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a  146.  § (1)  bekezdése szerinti ellátások 
intézményi térítési díját, amely – a  gyermekétkeztetés kivételével – a  szolgáltatási önköltség és a  központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.”

56. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  személyi térítési díj – a  gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az  intézményi térítési díj 
összegét.”

57. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1. 29.  § (3)  bekezdésében a  „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a  „társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,
2. 35 § (1)  bekezdésében a  „működésének” szövegrész helyébe a  „működésének – jogszabályban 

meghatározottak szerint kialakított –” szöveg,
3. 57. § (6) bekezdésében az „(1)–(3)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg,
4. 66. § (3) bekezdésében a „60–65. §-okban” szövegrész helyébe a „60–63. §-ban” szöveg,
5. 94/A.  §-ában az  „ , a  családok átmeneti otthona és a  gyermekjóléti központ” szövegrész helyébe 

az „és a családok átmeneti otthona” szöveg,
6. 139. § (3) bekezdés e) pontjában a „62–65.” szövegrész helyébe a „62–63.” szöveg
lép.

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

58. § (1) A  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Temetkezési szolgáltatási tevékenység:)
„b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,”

 (2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgáltatást nyújtó temetkezési szolgáltató az  eltemettetésre kötelezett 
személy megbízása alapján az  elhalálozással kapcsolatos, a  Kormány rendeletében meghatározott ügyekben 
az  egészségügyi intézmény, valamint az  állami és önkormányzati szervek előtt az  eltemettetésre kötelezett 
személy képviseletében eljár. E  feladat ellátása céljából az  eltemettetésre kötelezett által megadott, valamint 
a statisztikáról szóló törvényben meghatározott adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatai teljesítése céljából a haláleset 
jegyzőkönyvezéséhez és a halálesettel kapcsolatos népmozgalmi adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok 
kezelésére a temetkezési szolgáltató jogosult.”
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59. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj
28/A. § A temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szerződéstől történő elállás vagy 
a szerződés felbontása esetére az eltemettetésre kötelezett személy részére foglalót, kötbért vagy egyéb szerződési 
biztosítékot nem köthet ki.”

60. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény „Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj” alcíme 
a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B.  § (1) A  temetkezési szolgáltató a  25.  § (1)  bekezdésében foglalt tevékenységéért a  Kormány rendeletében 
meghatározott tartalmú és formátumú számlát állít ki.
(2) Temetkezéssel összefüggésben a temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatási elemeken 
kívül a Kormány rendeletében meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel díjat.”

61. § (1) A  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a  temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak 
engedélyezi,)
„e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője rendelkezik a  Kormány 
rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott feltételeknek,”

 (2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a  temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak 
engedélyezi,)
„f ) aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a  temetkezési szolgáltatásokat 
engedélyező hatóság 31. §-a szerinti nyilvántartásában nem szerepel.”

62. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § (1) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a temetkezések szabályszerű megvalósítása, az átlátható 
gazdálkodás rendjének betartása, a  szolgáltatók szabályszerű működésével a  kegyeleti jog gyakorlásának 
biztosítása érdekében nyilvántartást vezet azon személyekről
a) akinek a  temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a  30.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyét azért vonta 
vissza, mert nem rendelkezett e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,
b) aki olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, amelynek a  30.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyét 
a  vezetése alatt a  temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azért vonta vissza, mert nem rendelkezett 
e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  érintett személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és 
– az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetén – a gazdálkodó szervezet nevét és székhelyét tartalmazza.
(3) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a (2) bekezdésben megjelölt adatokat az (1) bekezdés szerinti 
engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig kezeli.”

63. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  temetkezési szolgáltatónak meg nem fizetett köztartozása van, az  (1)  bekezdés a)  pontjában szereplő 
adatokról nyilvántartást vezető hatóság értesíti erről a  tényről a  temetkezési szolgáltatásokat engedélyező 
hatóságot.”

64. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a temetkezési szolgáltatásért kiállítható számla tartalmát és formátumát,
b) a  temetkezéssel összefüggésben a  temetkezési szolgáltató által végezhető egyéb tevékenységek és termékek 
körét,
c) a 25. § (4) bekezdésében meghatározott, az elhalálozással kapcsolatos ügyeket
rendeletben állapítsa meg.”
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65. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 44/B. §-sal egészül ki:
„44/B.  § A  2017. január 1-jén a  30.  § (1)  bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 31. § szerinti 
nyilvántartásba a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azon személyeket veszi nyilvántartásba,
a) akiknek engedélyét,
b) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője esetén, akinek vezetése alatt álló gazdálkodó szervezet engedélyét
2016. augusztus 31-ét követően vonta vissza.”

 (2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 44/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/B.  § (1) A  2017. január 1-jén a  30.  § (1)  bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 30.  § 
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel meglétét 2019. július 1-jéig köteles igazolni.
(2) A  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel 
megállapított 31. § szerinti nyilvántartásba a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azon személyeket veszi 
nyilvántartásba,
a) akiknek engedélyét,
b) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője esetén, akinek vezetése alatt álló gazdálkodó szervezet engedélyét
2016. augusztus 31-ét követően vonta vissza.”

66. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
1. 30.  § (3)  bekezdésében a  „(4)  bekezdésben” szövegrész helyébe a  „bűnügyi nyilvántartási rendszerről, 

az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 
nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvényben 
(a továbbiakban: Bnytv.)” szöveg,

2. 30. § (3) bekezdés b) pontjában a „vezetőjének” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselőjének” szöveg,
3. 30.  § (7)  bekezdésében a  „(4) és (6)  bekezdés alapján megismert” szövegrész helyébe a  „(2)  bekezdés 

a) pontjában meghatározott feltételt igazolására szolgáló” szöveg
lép.

67. §  Hatályát veszti a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
a „valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal,” szövegrész.

13. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

68. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése.

14. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

69. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § (1) Az  állam a  sporttevékenység gyakorlásához az  e  törvényben, a  központi költségvetési törvényben és 
más, a  sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. 
Az állami támogatás:
a) jogszabályban normatív módon meghatározott feltételek szerint és mértékben jogosultság biztosítására, vagy 
a  MOB útján – a  versenysport támogatása esetén – pontértéktáblázat alapján – előzetesen kiszámított működési 
támogatásként szerződés alapján,
b) a  sportszervezetek, sportszövetségek, helyi önkormányzatok és a  MOB által összeállított, a  szakmai feladatok 
ellátásának következő évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját tartalmazó támogatási kérelem 
benyújtását és annak elbírálását követően, szerződés alapján, vagy
c) a  versenysport, az  utánpótlás-nevelés, az  iskolai és diáksport, a  főiskolai-egyetemi sport, a  szabadidősport és 
a  fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatására kiírásra kerülő 
pályázat útján, szerződés alapján vehető igénybe.
Az a)–c) pont szerint biztosított állami sportcélú támogatásokhoz való hozzáférés, a támogatások felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályaira az e törvényben foglaltakon túl az államháztartás működési 
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rendjéről szóló jogszabályokat és az  állami sportcélú támogatásról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni.
(2) A  sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a  bukmékeri rendszerű fogadások 
játékadójának ötven százalékát, a  távszerencsejáték játékadóját, valamint a  sportfogadás (TOTÓ) játékadóját 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint, a sport – a bukmékeri rendszerű fogadások, 
a  sportfogadás (TOTÓ) és a  távszerencsejáték játékadója tekintetében a  Magyar Labdarúgó Szövetség útján 
a labdarúgás – támogatására kell felhasználni.
(3) A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB tárgyévet megelőző év november 30-ig tett javaslatára rendeletben 
határozza meg az  általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó állami sportcélú támogatások 
felhasználásának részletes szabályait.”

15. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

70. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  törvényt kell alkalmazni a  mozgóképszakmai célok megvalósulását szolgáló támogatásokra, ha azok 
forrása a  központi költségvetésről szóló törvényben, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésében meghatározott előirányzat, a  14.  § (7)  bekezdésében meghatározott hozzájárulás, vagy ha 
a  támogatást a  Kormány, a  helyi vagy nemzetiségi önkormányzat által alapított alapítvány vagy közalapítvány 
nyújtja.”

71. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. §-a a következő 30–32. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30. mozgóképszakmai képzés: a  filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a  filmalkotás előállítása során 
felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzése vagy fejlesztése;
31. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti 
földterület;
32. kiemelt nemzeti emlékhely: a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.  § 8.  pontja szerinti 
emlékhely.”

72. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mozgóképszakmai célok támogatása)
„a) a  központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a  helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint a  14.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és”

73. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az MNF feladatai különösen:)
„j) a 14. § (7) bekezdése szerinti forrás felhasználásával a mozgóképszakmai képzés támogatása,”

74. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az MNF feladatai különösen:)
„k) a  IV. fejezet szerinti közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás 
lefolytatása.”

75. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  e  törvény szerinti közvetett támogatásban részesült filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a  Hivatal által 
kiállított támogatási igazolásban vagy a  Hivatal által lefolytatott, költségellenőrzési eljárásban hozott jogerős 
határozatban meghatározott közvetlen magyar filmgyártási költség 0,5%-át, de filmalkotásonként legfeljebb 
tizenötmillió forintot mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén megfizet az  e  törvényben meghatározott 
módon. A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás a 31/F. § szerinti közvetlen filmgyártási költségnek minősül.
(8) Nem kell mozgóképszakmai képzési hozzájárulást fizetni a  tízmillió forintot el nem érő közvetlen filmgyártási 
költséggel rendelkező filmalkotásra.”
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76. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 28. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a  nyilvántartásba vett természetes személyt és szervezetet az  e  törvényben meghatározott esetekben 
hivatalból vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli a nyilvántartásból. Hivatalból való törlésnek van helye)
„a) a (7) bekezdésben, a 19/I. § (2) és (3) bekezdésében, a 26/C. § (2) bekezdésében és a 31/C. § (6b) bekezdésében 
meghatározott esetekben, és”

77. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. § (2a) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a  filmelőállító, illetve a  filmgyártó vállalkozás bejelenti 
a  gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a  forgatás (ideértve 
az  előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A  forgatás első napját legalább 
30  nappal megelőzően – ha a  gyártási folyamatból csak az  utómunkát végzik Magyarországon, az  utómunka 
megkezdését legalább 30 nappal megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani)
„d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelőállító és támogató 
által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét,
e) a  filmelőállító, illetve a  filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy milyen ütemezésben kéri 
a támogatási igazolás vagy a költségellenőrzésre irányuló eljárást lezáró határozat kiállítását, és”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. § (2a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a  filmelőállító, illetve a  filmgyártó vállalkozás bejelenti 
a  gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a  forgatás (ideértve 
az  előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A  forgatás első napját legalább  
30 nappal megelőzően – ha a  gyártási folyamatból csak az  utómunkát végzik Magyarországon, az  utómunka 
megkezdését legalább 30 nappal megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani)
„f ) a  filmelőállító vagy a  filmgyártó vállalkozás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  filmalkotás gyártása során 
vállalja
fa) a  tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó, de százmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási 
költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább egy;
fb) a  százmillió forintot meghaladó, de ötszázmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel 
rendelkező filmalkotások esetében legalább kettő;
fc) az  ötszázmillió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében 
legalább öt
mozgóképszakmai képzésben részt vevő, korábban részt vett vagy legalább egy játékfilm gyártásában 
gyakorlatot szerzett gyakornok legalább öt héten át tartó foglalkoztatását bármely gyártási részlegben, amelyben 
a gyakornokok szakmai felügyelete biztosítható.”

 (3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  (2a)  bekezdés f )  pontja szerinti kötelezettség nem vonatkozik a  filmművészeti állami felsőoktatási képzés 
keretében készülő filmalkotások gyártására.”

78. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségellenőrzést lezáró határozat, valamint a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a filmalkotás 
előállítója, illetve gyártója vállalja az  állam támogatóként történő feltüntetését a  filmalkotás végefőcímében 
az Elnök által rendeletben meghatározott módon.”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási igazolás kiadása iránti)
„d) kérelemhez, ha azt költségellenőrzési eljárás előzte meg, csatolni kell a  14.  § (7)  bekezdésben meghatározott 
hozzájárulás megfizetését igazoló iratot.”

 (3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 31/D. § (9) bekezdésében meghatározott esetben az MNF a filmelőállítóval vagy a filmgyártó vállalkozással 
kötött megállapodás alapján jogosult a  14.  § (7)  bekezdése szerinti összeget a  letéti számláról közvetlenül 
az MNF-nek a kincstárnál e célra vezetett számlájára átutalni.
(6b) A (6a) bekezdés körébe nem tartozó esetekben a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a 14. § (7) bekezdése 
szerinti összeget a  Hivatal által lefolytatott költségellenőrzési eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésétől 
számított hatvan napon belül fizeti meg az MNF-nek a kincstárnál e célra vezetett számlájára. Ennek elmulasztása 
esetén a Hivatal a filmelőállítót a 28. § szerinti nyilvántartásból törli.”
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79. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerint biztosított támogatás esetében a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet 
az  MNF-fel kötött megállapodás alapján utalja a  közvetett támogatás forrását a  letéti számlára. A  Tao. tv. 24/A.  § 
(3) bekezdés a) pontja szerint biztosított közvetett támogatás esetében a kedvezményezett célra felajánlott összeget mint 
közvetett támogatást az  állami adóhatóság utalja a  letéti számlára. A  letéti számlára a  tárgyévben befizetett összeg 
a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül)
„e) a 2017. évben a 14 000,0 millió forintot”
(nem haladhatja meg.)

80. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A KÖZTERÜLETEK ÉS AZ ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ EGYÉB INGATLANOK FILMFORGATÁSI CÉLÚ 
HASZNÁLATA”

81. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, valamint a  nemzeti vagyonról szóló törvény 
(a  továbbiakban: Nvt.) szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan – a  kiemelt 
nemzeti emlékhely kivételével – filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e  fejezetet kell alkalmazni. 
E fejezet alkalmazásában
a) filmalkotásnak minősül a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó reklámfilm is,
b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz 
kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a  stáb parkolásához, a  kiürítéshez, a  forgalomtechnikai 
biztonság biztosításához szükséges.”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő 
mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A  naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai 
forgatások esetében a  töredéknapra a  3.  mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A  közterület 
használatáért megállapított díj a  tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A  3.  melléklet szerinti legmagasabb díjak 
évente a  tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben 
emelkednek. A  3.  melléklet e  bekezdés szerinti módosított díjtételeit az  MNF és a  saját honlappal rendelkező 
települési önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi.”

82. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  MNF a  közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a  kérelmezővel. A  hatósági szerződés 
a  települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A  filmforgatáshoz kapcsolódó, jogszabály alapján 
hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a  (3) és (4)  bekezdésben foglaltak 
kivételével – a  jogszabályban a  kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei 
benyújtásával – bejelentés alapján gyakorolhatók. Az  MNF a  bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján 
megállapított jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását 
megtilthatja.
(2) Az  e  fejezet szerinti, közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a  filmforgatáshoz 
kapcsolódó hatósági bejelentéseket az  MNF-nél legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 
2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A hatósági szerződésnek a Ket. 77. § 
(1)  bekezdése szerinti módosítására az  e  bekezdés szerinti határidők az  irányadók. A  közterület-használathoz 
kapcsolódó, a  települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az  e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható. Az  Nvt. 
szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára 
irányuló kérelem az MNF-nél is előterjeszthető, az MNF e rendelkezés alkalmazásában a Ket. 38/A. § (1) bekezdése 
szerinti közreműködő hatóságnak minősül. Az  MNF a  kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a  benyújtást követő 
munkanapon továbbítja az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez.”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Helyi jelentőségű védett természeti területen a  filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési 
eljárásban az  ügyintézési határidő 15 nap. A  kérelmet az  MNF-nél legalább a  filmforgatás tervezett megkezdése 
előtt 15 nappal kell előterjeszteni, amelyet az MNF haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon 
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további ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. A döntést a forgatás 
tervezett megkezdésének napjáig közölni kell a  kérelmezővel. Ha a  hatóság a  rá vonatkozóan meghatározott 
határidőn belül nem nyilatkozik, engedélyét megadottnak kell tekinteni. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.
(5) Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, az MNF, a rendőrség, a települési önkormányzat, a tulajdonosi 
joggyakorló, a  filmforgatással érintett hatóságok, szakhatóságok, továbbá az  egyéb érintett intézmények 
elektronikus úton tartanak kapcsolatot egymással.”

 (3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  filmforgatáshoz kapcsolódó – az  e  törvény szerinti – hatósági bejelentés és kérelem kapcsán az  egyébként 
eljáró hatóságot, szakhatóságot igazgatási szolgáltatási díj címén annak az összegnek a másfélszerese, sürgős eljárás 
esetén pedig annak az összegnek a tizenötszöröse illeti meg, mint amely összeg az adott eljárás kapcsán a hatóság, 
szakhatóság számára igazgatási szolgáltatási díjként jogszabály alapján járna. Az  MNF-et a  hatósági szerződéssel 
kapcsolatos eljárásért 10 000 forint, sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. 
Az  MNF az  igazgatási szolgáltatási díjat köteles visszafizetni, ha a  számára az  e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben megállapított valamely határidőt elmulasztja, sürgős eljárás esetén pedig az  adott eljárási 
cselekményt legkésőbb 1 munkanap alatt nem teljesíti.”

 (4) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. §-a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közút kezelője a korlátozott forgalmú övezetekben a közterület-használattal arányos mértékben lehetővé teszi 
a kérelmező engedélyköteles járműveinek térítésmentes behajtását oly módon, hogy a külön benyújtott behajtási 
engedély iránti kérelem alapján megvizsgálja, hogy a  kérelmezett közterület nagysága elegendő-e a  kérelmezett 
gépjárművek elhelyezésére, illetve a  kérelmezett gépjárművek behajtásának egyéb (túlsúly, túlméret) akadálya 
nem áll-e fenn. Amennyiben a  kérelmezett közterület elégséges mértékben rendelkezésre áll és egyéb akadály 
nem áll fenn, a behajtási engedélyt a kérelmező gépjárműveire a forgatás megkezdéséig ki kell adni. Ha a hatóság 
a határidőn belül nem nyilatkozik, engedélyét megadottnak kell tekinteni.
(9) E törvény alapján az MNF erre kijelölt szervezeti egysége a filmforgatás engedélyezésére vonatkozó, e fejezetben 
meghatározott ügyek tekintetében hatósági jogkör gyakorlására jogosult, illetékessége az ország egész területére 
kiterjed.”

83. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezet 1. Címe a következő 36/H. §-sal egészül ki:
„36/H.  § E  törvénynek a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2016.  évi  LXVII.  törvénnyel megállapított 14.  § (7) és (8)  bekezdését, 31/B.  § (2a)  bekezdés f )  pontját és 
(2b)  bekezdését, 31/C.  § (4)  bekezdését, (5)  bekezdés d)  pontját, valamint (6a) és (6b)  bekezdését azokban 
az  eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a  támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény kihirdetését 
követő harmincadik nap után nyújtottak be.”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezet 1. alcíme a következő 36/I. §-sal egészül ki:
„36/I.  § Az  MNF és a  saját honlappal rendelkező települési önkormányzat köteles a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 34.  § (3)  bekezdése 
szerinti díjtételeit – az e törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségen túl – 2016. szeptember 30. napjáig 
a honlapján közzétenni. A települési önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése 
szerinti rendeleteiket e  törvénynek a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2016. évi LXVII. törvénnyel módosított rendelkezéseivel összhangba hozni.”

84. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  települési önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a  filmforgatáshoz kapcsolódó eljárások lefolytatásának 
és a  hatósági bejelentések, kérelmek továbbításának a  rendjét, valamint az  MNF eljárásához kapcsolódó 
nyilvántartásokkal kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„c) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az  MNF-et a  települési önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán történő eljárásáért megillető igazgatási szolgáltatási díjjal 
kapcsolatos részletes szabályokat.”
(rendeletben állapítsa meg.)
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85. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a filmalkotás végefőcímében az állam támogatóként való feltüntetésének módját.”

86. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

87. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (3) bekezdésében „a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatalnál” szöveg helyébe „az MNF-nél” szöveg lép.

88. §  Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (3), (3a) és (5) bekezdése.

16. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

89. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) az előadó-művészeti szervezetekre és az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetekre,
b) az előadó-művészeti szervezetek fenntartóira,
c) az  előadó-művészeti szervezetekkel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló természetes 
személyekre, és
d) az  előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat 
ellátó szervezetre.
(2) E törvény rendelkezései nem érintik a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseit.”

17. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvény módosítása

90. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a következő 
7/I. §-sal egészül ki:
„7/I.  § (1) A  villamosenergia-termelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia-
elosztási, földgázelosztási, földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő és 
feldolgozó rendszer működtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési tevékenységet, vagy ezen 
tevékenységek végzését támogató vagyonkezelői feladatokat főtevékenységként ellátó, köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnak, valamint az  általa a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról 
szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozásnak (a továbbiakban: irányított vállalkozás) 
az  e  tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szerződésében foglalt, az  1.  mellékletben meghatározott üzleti, 
pénzügyi, műszaki adatok, és az  ezen szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint az  ezekkel 
összefüggő döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül azok, amelyek nyilvánosságát 
az  adat keletkezésétől számított, legfeljebb az  1.  mellékletben meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági, 
központi pénzügyi vagy külügyi érdekből – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés b), e) és f ) pontjára figyelemmel – korlátozni szükséges, nem ismerhetőek 
meg.
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás 
üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra 
hozatala a  köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az  általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okoz.
(3) Aránytalan a  sérelem akkor, ha az  adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát 
indokolatlan előnyhöz juttatná.”

91. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 8.  §-a 
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
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„(8) A  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 7/I.  § (2) és (3)  bekezdésének rendelkezéseit a  Módtv2. hatálybalépését 
megelőzően keletkezett adatok, megkötött szerződések és adat megismerése iránt benyújtott igények 
tekintetében, valamint a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

92. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a 2. melléklet 
szerinti 1. melléklettel egészül ki.

93. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.  § 
(3)  bekezdésében az  „A köztulajdonban álló gazdasági társaság” szövegrész helyébe az  „A 7/I.  §-ban foglaltak 
kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság” szöveg lép.

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

94. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe 
a „2018” szöveg lép.

19. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló  
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

95. §  A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § A  Székesfehérvári Törvényszék, valamint a  Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó 
járásbíróságok határozata ellen a  2016. december 31-ét követően előterjesztett jogorvoslatot a  Győri Ítélőtábla 
bírálja el.”

96. §  A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény
1. 1. melléklete a 3. melléklet,
2. 2. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

97. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § Az  államtudományi és közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi 
és európai közszolgálati felsőoktatás vonatkozásában az  alap- és mesterképzés szakjait és a  szakok, valamint 
az  államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá 
az  oklevéllel tanúsított szakképzettséget, és annak a  Magyar Képesítési Keretrendszer és az  Európai Képesítési 
Keretrendszer szerinti besorolását a Kormány rendeletben szabályozza.”

98. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„e) az  államtudományi és közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai, a  nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi 
és európai közszolgálati felsőoktatás vonatkozásában az  alap- és mesterképzés szakjait és a  szakok, valamint 
az  államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá 
az  oklevéllel tanúsított szakképzettséget, és annak a  Magyar Képesítési Keretrendszer és az  Európai Képesítési 
Keretrendszer szerinti besorolását.”
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99. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 1/A. §-ában a „közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg, 
a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés e) pontja” szöveg lép.

100. §  Hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés d) pontja.

21. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény módosítása

101. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12.  §-a 
a következő j) és k) ponttal egészül ki:
[A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) a  központi költségvetésről szóló 
törvényben a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz kapcsolódóan meghatározott előirányzata tartalmazza:]
„j) az állami fenntartású szakképző iskolák működési költségéhez való hozzájárulásra biztosítható keretösszeget,
k) a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A.  § (6)  bekezdése alapján a  Szakképzési Hídprogramban 
részt vevő tanuló részére ösztöndíj formájában nyújtott támogatásra, és a pedagógus pótlék biztosítására szolgáló 
keretösszeget.”

102. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 19.  §-a 
a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az  alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács működtetésével, valamint szakképzési és felnőttképzési szaklapok 
szerkesztésével, kiadásával összefüggő feladataira.
(19) A WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket – az  eredmények elismeréseként, 
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – díjazás illeti meg, amelyhez a  pénzügyi forrást az  alaprész 
központi keretéből szükséges biztosítani.”

103. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 19/A.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a pályáztatás lebonyolítását az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv végzi. A  pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladatai ellátására a  pályázati támogatási 
keretösszegből legfeljebb a keretösszeg 1%-a biztosítható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.”

104. §  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1. 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , i) és j)” szövegrész helyébe az „és i)” szöveg,
2. 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „d), h) és i)” szövegrész helyébe a „d) és h)” szöveg
lép.

105. §  Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1. 12. § i) pontja,
2. 19. § (8) bekezdése,
3. 19/A. § (2) és (3) bekezdése.

22. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

106. §  Hatályát veszti a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
1. 14. §-a,
2. 25. § (1) bekezdése, és
3. 26. § (1) bekezdése.
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23. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

107. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § Az 53. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, 
ha
a) annak rendeltetése az  állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban 
meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza, vagy
b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szftv.) szerint történt, vagy
c) az  az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a  Kohéziós Alapból részben vagy egészben támogatott 
tevékenység fedezetét jelenti.”

24. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

108. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  óvodai nevelés 6.  melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a  gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokhoz, a  teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven 
óra időkeretet. A  fenntartó az  óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a  beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a  sajátos nevelési igényű gyermekek 
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Óvoda esetében a  napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a  fenntartó engedélyével 
csökkenthető. Ha a  fenntartó engedélye alapján az  óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, 
a  fenntartásához a  központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a  napi nyitvatartási idő nem éri 
el a  nyolc órát, a  költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a  fenntartót, a  támogatás mértékét 
a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

109. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet az e törvényben, 
valamint az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározottaktól.”

110. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  köznevelési feladatokat az  állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az  egyházi köznevelési 
intézmény, a  nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a  magán köznevelési intézmény útján látja el, 
a  fenntartóval az  állam köznevelési szerződést köthet. Az  óvodai nevelésről, a  nemzetiséghez tartozók óvodai 
neveléséről, a  többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés 
révén gondoskodik.”

111. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a következő 96. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az  egyházi és magánfenntartó – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával 
kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti eljárás 
ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal, legfeljebb 
huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”

112. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

113. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1. 96.  § (3)  bekezdésében az „a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban, 

valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap” szövegrész 
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helyébe a „valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap, 
a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban két hónap” szöveg,

2. 6.  mellékletében foglalt táblázat E:1 mezőjében a „száma” szövegrész helyébe a „száma (óvoda esetében 
a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a  sajátos nevelési 
igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)” 
szöveg

lép.

114. §  Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89. § (4) bekezdése.

25. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

115. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI.  törvény 23.  § (5)  bekezdésében a  „964 500 Ft” szövegrész helyébe az  „a tárgyév első napján a  teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 
kilencszerese” szöveg lép.

26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

116. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) Jogszabály vagy jogszabály által meghatározott esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója
a) a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítését az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően meghatározott 
iskolai végzettséghez és szakképzettséghez, szakképesítéshez, munkaköri követelményhez, illetve gyakorlati idő 
letöltéséhez, valamint egészségi és pszichikai alkalmassághoz, továbbá képességhez kötheti,
b) a  kizárólag helyszíni hatósági ellenőrzési tevékenység ellátására irányuló kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítéséhez követelményként – a 40. § (2) bekezdésétől eltérően – középiskolai végzettséget is megállapíthat.”

117. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában meghatározott körülményre a kormánytisztviselő csak akkor hivatkozhat, ha 
erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmentés közlését követő kormánytisztviselői tájékoztatás esetén a munkáltató 
a felmentést a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig írásban visszavonhatja.”

118. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„148.  § (1) A  kormánytisztviselő részére illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az  elszámolásnak 
olyannak kell lennie, hogy a kormánytisztviselő a kiszámítás helyességét, valamint az  illetményből való levonások 
jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az  írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a  rendkívüli munkavégzés 
jogcímén kifizetett díjazást is.
(2) Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt az elszámolás módosítása 
szükséges, a  kormánytisztviselőt a  tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb 
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel 
egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a jogalap nélkül kifizetett illetményt az előlegnyújtásból eredő követelésre 
vonatkozó szabályok szerint levonhatja.”

119. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 70. § (5) bekezdése.

27. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

120. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-
szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
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b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.
(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi 
önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, 
közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.”

121. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71.  § (1) A  nem lakossági felhasználó az  adott felhasználási helyen a  víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.
(2) A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták nem válthatók át egymásba.”

28. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

122. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) A  munkavállaló a  (3)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott körülményre akkor hivatkozhat, ha erről 
a  munkáltatót tájékoztatta. A  felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon 
belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.
(6) A felmondás visszavonása esetén a 83. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni.”

123. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tengeri hajó személyzetének tagjait érintő csoportos létszámcsökkentés esetén, a  munkáltató előzetesen 
értesíti annak az államnak az illetékes hatóságát, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik.”

124. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104.  § (1) A  napi munka befejezése és a  következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra 
egybefüggő pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani.
(2) A napi pihenőidő időtartama legalább nyolc óra
a) az osztott munkaidőben,
b) a megszakítás nélküli,
c) a több műszakos vagy
d) az idényjellegű tevékenység keretében
foglalkoztatott munkavállaló esetében.
(3) A  napi pihenőidő, ha az  a  nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább tíz, a  (2)  bekezdés 
alkalmazásakor legalább hét óra.
(4) A  (2) vagy a  (3)  bekezdés alkalmazása esetén a  két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes 
tartama legalább huszonkét óra.
(5) A készenlétet követően nem kell pihenőidőt beosztani, ha a munkavállaló munkát nem végzett.”

125. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezető munkaszerződése
a) az 55. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,
b) a 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában,
c) a 113. § (3) bekezdésében, valamint
d) a 127. §-ban és a 128. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.”

126. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 297. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„297.  § (1) A  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a  jogosult köteles írásban 
tájékoztatni a  külföldi munkáltatót a  295.  §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. A  tájékoztatás 
elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.
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(2) Ha a jogosult tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett arról, hogy a külföldi munkáltató munkabér és 
járulékfizetési kötelezettségének a  munkavállaló foglalkoztatása során nem tett eleget, a  külföldi munkáltatóval 
egyetemlegesen felel a külföldi munkáltatót terhelő munkabér és járulékai megfizetéséért.
(3) A jogosult köteles – a 295. § rendelkezéseiben foglaltak ellenőrizhetősége érdekében – gondoskodni arról, hogy 
a kiküldött munkavállalók
a) munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata,
b) munkaidő-nyilvántartása, valamint
c) a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata
a kiküldetés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyén, valamint annak befejezését követő 3 évig a munkáltató 
székhelyén vagy telephelyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen.
(4) A  külföldi munkáltató a  kijelölt hatóságként eljáró munkaügyi hatósággal való kapcsolattartásért, valamint 
a  (3)  bekezdés szerinti dokumentumok küldéséért és átvételéért felelős személyt jelöl ki. A  külföldi munkáltató 
a megbízott személyéről, valamint a megbízott személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja 
a munkaügyi hatóságot.
(5) A külföldi munkáltató – ha az nem azonos a  (4) bekezdés szerinti megbízottal – olyan kapcsolattartó személyt 
jelöl ki, akin keresztül a szociális partnerek kollektív tárgyalások folytatása céljából, a szolgáltatásnyújtás ideje alatt 
a szolgáltatóval kapcsolatba léphetnek.
(6) Ha az  (5)  bekezdés alapján kijelölt személy nem tartózkodik állandó jelleggel Magyarországon, csak olyan 
személy jelölhető ki megbízottként, aki ésszerű és indokolt kérés esetén rendelkezésre áll.”

127. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„n) az Európai Parlament és Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról,”

128. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„o) az  Európai Parlament és a  Tanács 2015/1794/EU irányelve (2015. október 6.) a  2008/94/EK, a  2009/38/EK és 
a  2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a  98/59/EK és a  2001/23/EK tanácsi irányelvnek 
a tengerészek tekintetében történő módosításáról.”

129. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
1. 140.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az „a 101.  § (1)  bekezdés d), e) vagy i)  pontban” szövegrész 

helyébe az „az a) pontban” szöveg,
2. 209.  § (1)  bekezdésében az „a (2)  bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a (2) és (3)  bekezdésben 

meghatározott kivétellel” szöveg
lép.

130. §  Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 101. § (3) bekezdése.

29. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 
módosítása

131. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 1. alcíme a  következő 19/P.  §-sal 
egészül ki:
„19/P.  § A  Kttv.-nek a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi  
LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LXVII. törvény) megállapított 70.  § (3)  bekezdését a  2016. évi  
LXVII. törvény hatálybalépését követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.”
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30. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

132. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B.  § Az  Mt.-nek a  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi  
LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 65.  § (5) és (6)  bekezdését a  Módtv2. hatálybalépését 
követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.”

133. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C.  § Az  Mt.-nek a  Módtv2.-vel megállapított 104.  §-át a  2017. január 1-jét követően kezdődő munkaidőkeret, 
elszámolási időszak vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”

31. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

134. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 129. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  állomány tagját, ha az  illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt 
az  elszámolás módosítása szükséges, a  tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb 
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel 
egyidejűleg ki kell fizetni.”

135. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 130. § (2) bekezdésében az „írásbeli felszólítással vagy fizetési 
meghagyással” szövegrész helyébe az „az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint” szöveg 
lép.

32. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  
2013. évi L. törvény módosítása

136. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 10.  § 
(3) bekezdésében a „két éven” szövegrész helyébe a „négy éven” szöveg lép.

33. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény módosítása

137. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
1. 13.  § (2)  bekezdésében a  „bevétel, ide nem értve a  (3)  bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt, 

az” szövegrész helyébe a  „bevétel vagy az  e  bevétel értékével megegyező összeg – ide nem értve 
a (3) bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt – az” szöveg,

2. 27.  §-ában a  „útdíjból, valamint ennek megfizetésének elmaradása esetén fizetett bírságból származó 
bevételeket, illetve ezek” szövegrész helyébe az „útdíj vagy az e bevétel értékével megegyező összeg” szöveg

lép.

34. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló  
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

138. §  A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 
26. § (2) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2019” szöveg lép.

35. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

139. §  Az egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CCLII. törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2019” szöveg lép.
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36. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

140. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 163. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  hivatásos állomány tagját, ha az  illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező 
ok miatt az  elszámolás módosítása szükséges, a  tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról 
legkésőbb a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az  illetménykülönbözetet a következő havi 
illetménnyel egyidejűleg ki kell fizetni.”

141. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 91. alcíme a következő 174/A. §-sal egészül ki:
„174/A.  § Ha az  58.  § (5)  bekezdése szerint kinevezett területi vagy helyi szerv vezetőjének a  171.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja szerinti elhelyezésének biztosításához különös szolgálati érdek fűződik, a  rendvédelmi szerv az  állam 
nevében eljárva kizárólag az  ingatlan zártvégű pénzügyi lízing útján történő megszerzése céljából adósságot 
keletkeztető ügyletet köthet.”

142. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény 164.  § (3)  bekezdésében az „írásbeli fizetési felszólítással” szövegrész helyébe az „az előlegnyújtásból 
eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint” szöveg lép.

37. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló  
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

143. §  A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

III. FEJEZET 
EGYES ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MEGSZÜNTETÉSE

38. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap megszüntetése

144. § (1) A  Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) 2016. december 31-én 
megszűnik.

 (2) Az Alap kezelő szervével e minőségében 2016. december 31-én fennálló magánjogi szerződésekbe az Alap kezelő 
szerve helyett 2017. január 1-jén az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelő szerve lép.

 (3) Az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési kötelezettsége és a kártalanításra való 
jogosultsága 2017. január 1-jétől a (2) bekezdés szerinti előirányzat felhasználási szabályait meghatározó miniszteri 
rendeletben foglaltak szerint alakul azzal, hogy az  Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy 
kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől nem lehet hátrányosabb a  2016. december 31-én fennálló 
jogosultságánál.

 (4) Az  Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az  Alap kezelő szerve a  (2)  bekezdés szerinti előirányzat 
fizetési számlájára köteles átutalni.

145. § (1) Hatályát veszti a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
1. 2. § (1) bekezdés h) pontja és
2. 40. § (3) bekezdés f ) pontja.

 (2) Hatályát veszti
1. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény,
2. a  Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésével összefüggő szabályokról szóló 

33/2003. (XII. 9.) PM rendelet.
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39. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának megszüntetése

146. § (1) A  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja (a továbbiakban: Szövetkezeti Alap) 2016. december 31-én 
megszűnik.

 (2) A  Szövetkezeti Alap záró beszámolóját a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 
az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően 
haladéktalanul közzéteszi.

 (3) A  Szövetkezeti Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az  Alap kezelő szerve átutalja a  központi 
költségvetés javára, amelyet a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között kell elszámolni.

 (4) A  Szövetkezeti Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a  (3)  bekezdés szerinti záró 
beszámolót és az  ahhoz kapcsolódó iratokat az  MFB Zrt. a  vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint 
megőrzi.

 (5) A  Szövetkezeti Alap megszűnésével összefüggésben az  (1)  bekezdésben meghatározott határnapot követően 
felmerülő költségek az MFB Zrt.-t terhelik.

147. §  Hatályát veszti a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló 2013. évi CLVI. törvény.

IV. FEJEZET 
EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI ÉS TARTALMI DEREGULÁCIÓJA

40. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

148. §  Hatályát veszti az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15/A.  §-a és 
15/B. §-a.

41. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

149. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok és szerveik, a  köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 17. § (1) bekezdése.

42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

150. § (1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 1. 65/C. § (6) és (7) bekezdése,
 2. 71. § (3) bekezdése,
 3. 71/A. § (2) bekezdése,
 4. 85/C. §-a,
 5. 92. § (4), (6), (7) és (10) bekezdése,
 6. 128. §-a,
 7. 140. §-a,
 8. 140/B. §-a,
 9. 140/D. §-a,
10. 140/K. §-a,
11. 140/M. §-a,
12. 140/O–140/Q. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/A.  §-ában 
az „és a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait” szöveg.

43. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

151. §  Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/B. §-a.
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44. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

152. §  A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A területfejlesztés és területrendezés célja:)
„a) az ország valamennyi térségében a területi kohézió erősítése, a társadalmi és gazdasági növekedés elősegítése, 
a  fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az  innováció térbeli terjedésének elősegítése, a  társadalmi, 
gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;”

153. § (1) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7.  § j)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„j) négyévente beszámol az  Országgyűlésnek az  ország területi folyamatainak alakulásáról és a  területfejlesztési 
politika, a  területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a  területfejlesztést szolgáló pénzeszközök 
felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről;”

 (2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7.  § l)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„l) meghatározza a  területfejlesztést és a  területrendezést segítő pénzügyi eszközök és a  forrásfelhasználás 
szabályait;”

 (3) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-a következő q) és r) ponttal egészül ki:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„q) meghatározza a  térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat és szabályokat, a térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési rendjének általános szabályait;
r) meghatározza a  megyei önkormányzatok és a  térségi fejlesztési tanácsok területfejlesztési tevékenységében 
végzett beszámolási kötelezettségét, valamint a  területfejlesztés érdekegyeztetési és konzultációs fórumainak 
működését.”

154. §  A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az  e  törvényben rögzített célokat, részt vesznek 
a  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel összefüggő és szakterületüket érintő kormányzati feladatok 
ellátásában, különösen a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek feladatkörüket érintő 
munkarészeinek kidolgozásában, összehangolásában és érvényesítésében.”

155. § (1) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„b) kidolgozza az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, valamint a  nemzetközi együttműködési 
kötelezettségből adódó, az országhatáron átnyúló és több országot érintő koncepciókat és programokat, továbbá 
összehangolja az országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat;”

 (2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B.  § f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„f ) gondoskodik a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről;”

 (3) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„m) javaslatot tesz a  térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokra és szabályokra, a  térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési rendjének általános szabályaira, 
valamint a területfejlesztés érdekegyeztetési és konzultációs fórumainak működésére.”

156. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (1a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(1a) A  térségi fejlesztési tanács működésével kapcsolatos gazdálkodására a  költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

 (2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (10) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(10) A térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában való részvételre egyéb szervezeteket, személyeket is.”

157. §  A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a  költségvetési hozzájárulás, 
a  pályázatokon elnyert források, valamint a  térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek 
befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi költségvetési hozzájárulás csak a  törvény alapján 
kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács részére adható.”

158. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  területi államigazgatási szervek a  területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati 
feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a  térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában 
szakmai segítségnyújtással és információszolgáltatással, valamint hatósági ellenőrzéssel vesznek részt.
(2) A  területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési hatósági eljárással 
összefüggő hatósági feladatokat az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.
(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
a) véleményezi illetékességi területén a  területrendezési terveket, és indokolt esetben javaslatot tehet e  tervek 
módosítására,
b) véleményezi az országos, valamint az  illetékességi területét érintő regionális, megyei fejlesztési programokat és 
azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját,
c) nyilatkozik a  megyei területrendezési tervnek az  országos és a  kiemelt térségi tervekkel, továbbá 
a  településrendezési eszközöknek az  országos, a  kiemelt térségi és a  megyei területrendezési tervekkel való 
összhangjáról.”

159. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET 
A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉRDEKEGYEZTETÉSI FÓRUMAI
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum
18/A.  § (1) Az  Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: OTÉF) a  Kormány, valamint 
a megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok 
közötti konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma.
(2) Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, 
területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása, 
információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a  megyei jogú városok és fővárosi kerületi 
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.
(3) Az OTÉF elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter.
(4) Az OTÉF tagjai:
a) a területrendezésért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter, a vidékfejlesztésért felelős miniszter, 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter, 
a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és 
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter,
b) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a  Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke és négy delegáltja, 
a főpolgármester, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács, és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke.
(5) Az OTÉF ülésén egy szavazattal rendelkeznek a kormányzati és egy szavazattal rendelkeznek az önkormányzati 
tagok. Az OTÉF konszenzussal hozza meg döntéseit.
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
18/B.  § Az  egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei – ha a  régió a  főváros területét is magában 
foglalja, akkor a  megyei közgyűlés elnöke és a  főpolgármester – területfejlesztési feladataik ellátása és 
összehangolása érdekében Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtetnek.
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Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
18/C. § A megyei közgyűlés és a – megye területén működő – megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) területfejlesztési 
feladataik ellátása és összehangolása érdekében Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtetnek.”

160. § (1) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a  térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, 
és szabályokat, valamint a  megyei önkormányzatok és a  térségi fejlesztési tanácsok e  törvény alapján ellátott 
tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait;”

 (2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) a  területi monitoring rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét, a  területfejlesztést 
közvetlenül vagy közvetve szolgáló források felhasználásáról készülő területi értékelés elkészítésének módszertani 
szabályait;”

161. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
1. 15. § (15) és (16) bekezdésében a „Tokaji” szövegrészek helyébe a „Tokaj” szöveg,
2. 20. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg
lép.

162. § (1) Hatályát veszti a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.  § d)  pontjában 
az „a regionális fejlesztési ügynökség útján” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 1. 6. § b), g) és h) pontja,
 2. 7. § d) pontja,
 3. „Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum” alcíme,
 4. 14. § (5) bekezdése,
 5. 15. § (3)–(7), (13) és (13a) bekezdése,
 6. 15/A. §-a,
 7. 16. § (5)–(16) bekezdése,
 8. „Regionális fejlesztési ügynökség” alcíme,
 9. 19. §-a,
10. 20. § (2)–(5) bekezdése,
11. 21. §-a,
12. 21/A. § (2) bekezdése,
13. 24. § (2) bekezdése,
14. „A nyilvánosság és társadalmi részvétel” alcíme,
15. „Területfejlesztési tervezési tevékenység” alcíme,
16. 27. § (1) bekezdés g), i), l), p), r), w) és x) pontja,
17. 27. § (2) bekezdése,
18. 27. § (3) bekezdése,
19. 29. §-a.

45. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 
módosítása

163. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő 10. §-sal 
egészül ki:
„10.  § Felhatalmazást kap a  sportpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az  5.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott méltányossági hozzájárulás iránti kérelemhez csatolandó okiratok, tervek és 
adatok körét, a méltányossági eljárás szabályait, valamint a 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés részletes szabályait.”
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164. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv jogszabályban meghatározottak szerint” szöveg lép.

46. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

165. § (1) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 1. 18/A. §-a,
 2. 27. § (1) bekezdése,
 3. 35. § (2)–(5) bekezdése,
 4. 57. § (3) és (5) bekezdése,
 5. 59. § (3) bekezdése,
 6. 64. és 65. §-a,
 7. 68/B. § (3)–(5) bekezdése,
 8. 156. és 157. §-a,
 9. 159. §-a,
10. 161. §-a,
11. 161/A–161/K. §-a,
12. 161/O. §-a,
13. 161/Q. § (1) és (3) bekezdése,
14. 161/R. § (1) bekezdése,
15. 161/S–161/U. §-a,
16. 161/Z. § (2) és (3) bekezdése,
17. 163. § (2), (7) és (8) bekezdése,
18. 167. és 168. §-a,
19. 171. és 172. §-a.

 (2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1. 11/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „35. § (4) bekezdése szerint tett” szöveg,
2. 82. § (2) bekezdésében az „utógondozó,” szöveg.

47. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

166. §  Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/B. §-a, 102/C. §-a, 102/E. §-a, 
102/H. §-a, 102/I. §-a és 102/K. §-a.

48. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

167. §  Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (4), (5) és (8) bekezdése, valamint 244/B. §-a.

49. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

168. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § A  gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő és gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló, továbbá a  szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlékot 
kormányrendeletben meghatározottak szerint kell felhasználni.”

169. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A családtámogatási ellátásokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell folyósítani.”

170. §  Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 37. § (3)–(9) bekezdése és 52. §-a.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6701

50. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

171. §  A nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) az  egészségvédelmi bírság mértékének, befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait és a  bírság 
megállapításának szempontrendszerét,”

172. §  Hatályát veszti a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
1. 6. § (2) és (3) bekezdése,
2. 7. § (4) és (5) bekezdése,
3. 8/A. § (1) bekezdése,
4. 8/B. §-a,
5. 9. § (3) és (4) bekezdése,
6. 10. § (1) bekezdése.

51. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

173. §  Hatályát veszti az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (2)–(4) bekezdése.

52. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

174. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdése a  következő 
c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„c) határozza meg az  elismerési és honosítási eljárásban a  kérelemmel benyújtandó dokumentumok körét, 
e  dokumentumok hiteles fordítására és hiteles másolatára vonatkozó szabályokat, a  külföldön kiállított okiratok 
felhasználására, a nemzetközi jogsegélyre vonatkozó szabályokat,”

 (2) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (2)  bekezdése a  következő 
a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki)
„a) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséhez 
és honosításához, az  oklevelekről és bizonyítványokról szóló hatósági bizonyítványok kiállításához kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a  díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, 
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,”

175. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
1. 6.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a „4.  § (4) és (5)  bekezdése” szövegrész helyébe a „4.  § (4)–(5)  bekezdése” 

szöveg,
2. 67. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatóságokat, továbbá” szövegrész helyébe a „hatóságokat,” szöveg,
3. 67. § (1) bekezdés b) pontjában a „bevezették.” szövegrész helyébe a „bevezették, továbbá” szöveg
lép.

176. §  Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
1. 7. és 8. §-a,
2. 23. § (1)–(3) bekezdése,
3. 24. §-a,
4. 26. § (1)–(6) bekezdése, (8) és (9) bekezdése,
5. 64. § (1)–(9) bekezdése.
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53. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

177. §  Hatályát veszti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (2) bekezdés a) pontja.

54. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

178. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 5. és 5/a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. pszichotróp anyag: a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–IV. jegyzékén, valamint a  2. számú melléklet jegyzékein 
szereplő anyag;
5/a. pszichotróp anyagként minősített gyógyszer: a  pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az  1971. évi február  hó 
21.  napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet II–IV. jegyzékén, valamint 
a 2. számú melléklet B) jegyzékén szereplő pszichotrópnak minősített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;”

 (2) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény. 1. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. új pszichoaktív anyag: olyan, a  forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező 
anyag vagy vegyületcsoport, amely a  központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas 
a  tudatállapot, a  viselkedés vagy az  érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű 
fenyegetést jelenthet a  közegészségügyre, mint az  1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  New 
Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az  1979. évi 
25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján 
aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy a  2. számú mellékletben meghatározott pszichotróp 
anyagok jegyzékein szereplő anyagok, és erre tekintettel azt az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen 
anyaggá minősítette;”

179. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az  értesítésben megjelölt 
anyaggal vagy vegyületcsoporttal kapcsolatban a  magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e 
olyan adat,
a) amely az értesítésben megjelölt anyag vagy vegyületcsoport gyógyászati felhasználására utalna, és
b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, 
mint az  1.  § 4.  pontjában meghatározott kábítószerek vagy a  pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az  1971. évi 
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–II. jegyzékén, 
valamint a 2. számú melléklet jegyzékein szereplő anyagok.”

180. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vizsgált új pszichoaktív anyagról a  magyarországi, európai uniós, vagy az  ENSZ szakosodott szervei által 
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet 
a  közegészségügyre, mint az  1.  § 4.  pontjában meghatározott kábítószerek vagy a  pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet 
I–II. jegyzékén, valamint a 2. számú melléklet A) és B) jegyzékén szereplő anyagok, a megfelelő pszichotróp anyag 
jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló kockázatot jelenthet, 
mint az  1.  § 4.  pontjában meghatározott kábítószerek vagy a  pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az  1971. évi 
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–II. jegyzékén, 
valamint a 2. számú melléklet jegyzékein szereplő anyagok, akkor törölni kell az új pszichoaktív anyagok jegyzékéről 
és kormányrendeletben meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”
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181. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § Azoknak az  anyagoknak a  listáját, amelyek nem az  1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 
a  pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az  1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és 
II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagnak, a  2. számú 
melléklet határozza meg.”

182. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § Ez a törvény
a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi 
határozat,
b) az  5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi 
határozat,
c) a  4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a  3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]
metil]benzamid (AH-7921), a  3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a  2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)
ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU 
tanácsi határozat, és
d) a  4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az  1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin 
(MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

183. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény a 7. melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.

184. §  Hatályát veszti az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
1. 32. § (3) bekezdése, és
2. 32/B. §-a.

55. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

185. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„i) gyógyszertár-létesítési és működési engedélyezési eljárásra, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló 
pályázat kiírására, pályázat elbírálására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„j) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve tápszer ismertetésének és az ismertetési tevékenység folytatásának 
részletes feltételeit, az  ismertetési tevékenység bejelentésére és az  ismertetési tevékenységet folytatók, valamint 
az  ismertető személyek nyilvántartásának vezetésére, az  ismertetői igazolvány kiállítására és módosítására, 
az  igazolvány személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá 
a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és a tápszer ismertetésére jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, a  gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel, valamint a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménnyel, illetve tápszerrel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá az  ismertetési 
tevékenységet folytató által szervezett rendezvénnyel, tanfolyammal összefüggésben bejelenteni köteles adatokat,”
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186. § (1) Hatályát veszti a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
 1. 13/A. § (2) bekezdése,
 2. 48. § (2) bekezdése,
 3. 49. § (7)–(11) bekezdése,
 4. 53. § (5) és (6) bekezdése,
 5. 74/A. §-a,
 6. 74/B. §-a,
 7. 83. § (8) bekezdése,
 8. 83/C. §-a,
 9. 84. §-a,
10. 85. §-a,
11. 86. § (1) és (3) bekezdése,
12. 86/A. §-a,
13. 86/B. §-a,
14. 87/A–87/D. §-a,
15. 87/F. §-a,
16. 87/G. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
1. 50. § (1) bekezdésében az „és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben” szövegrész,
2. 53/A. § (2) bekezdésében az „az 53. § (6) bekezdésében foglalt adatok változása esetén” szövegrész.

56. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

187. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14)  bekezdése a  következő 
v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„v) az egészségügyi ellátási szerződés és a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás tartalmi elemeit.”

188. §  Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/A. § (2) bekezdése és 
a 14. § (14)–(15a) bekezdése.

57. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

189. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121. § (1) A szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél a  szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, 
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgáltató és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a szolgáltató 
hangfelvétellel rögzíti, és a  hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az  ügyfelet a  telefonos ügyintézés kezdetekor 
tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt 
napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A szolgáltató a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
(4) A szolgáltató a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
(5) A szolgáltató köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és 
a Felügyeletnek 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.”

190. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
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„f ) a  befektetési vállalkozás panaszkezelésének eljárására, valamint a  panaszkezelési szabályzatára vonatkozó 
részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

58. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

191. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  NEÉT véleményezi az  előadó-művészeti bizottságoknak az  előadó-művészeti szervezetek minősítésére 
vonatkozó javaslatát, valamint az  előadó-művészeti bizottságok által előkészített, a  nem állami fenntartású, 
minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó felosztási szabályzatokat, továbbá 
ellátja az (1) bekezdésben meghatározott szerepéből eredő további feladatokat.”

 (2) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A NEÉT ülését a miniszter szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. A NEÉT működtetése 
során biztosítani kell az e törvényben meghatározott jogosítványok gyakorlásának lehetőségét.”

192. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
5/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság)
„d) a  központi költségvetési támogatás megállapítása érdekében kidolgozza és a  NEÉT-nek véleményezésre 
és javaslattételre, a  miniszternek jóváhagyásra továbbítja a  nem állami fenntartású, minősítéssel rendelkező 
előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatására irányadó felosztási szabályzatot,”

193. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba-vételi eljárás kérelemre indul.”

194. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § Az  állam, illetve az  önkormányzat az  előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására nyilvántartott 
előadó-művészeti szervezettel kormányrendelet szerinti tartalommal és feltételekkel legalább három évre 
előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köthet.”

195. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
IV. Fejezet 2. Címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Cím
Az előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásai és az igénybevétel feltételei
17.  § (1) A  nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített 
színház, balett- és táncegyüttes esetén a  15.  § (2)  bekezdése szerinti jogosultat az  előadó-művészeti szervezet 
szakmai programjának megvalósításához művészeti támogatás, és az előadó-művészeti szervezet feladatellátással 
összefüggő működési kiadásaihoz működési támogatás illeti meg.
(2) A  művészeti támogatás az  előadó-művészeti szervezet által nyújtott művészeti tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó művészi, művészeti szolgáltatások igénybevételéhez, eszközök – különösen színpadtechnikai 
eszközök –, anyagok beszerzéséhez, illetve művészi, művészeti munkakörben való foglalkoztatáshoz, felhasználási 
jogok megszerzéséhez nyújtott hozzájárulás, amelyet más célra felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.
(3) A  működési támogatás létesítménygazdálkodási célra – az  érintett területeken jelentkező kiadásaihoz történő 
hozzájárulásként, az  e  törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – adható, amelyet más célra 
felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.
(4) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített zenekar, 
énekkar esetén a 15. § (2) bekezdése szerinti jogosultat – a zenekarra és az énekkarra külön – központi költségvetési 
támogatás illeti meg.
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18.  § A  17.  § szerinti támogatások megállapításakor vizsgálandó általános szempontrendszert a  Kormány 
rendeletben határozza meg.
19.  § (1) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő 
előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázati úton 
történik. A  pályázatokat a  miniszter évente legkésőbb február 15-éig teszi közzé, és a  benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos döntését évente legkésőbb április 30-áig hozza nyilvánosságra.
(2) A pályázatok bírálata során alkalmazandó részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti előadó-művészeti szervezetek tárgyévi támogatási keretösszegének feléig az  érintett 
bizottság javaslata alapján a  miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a  következő évek 
támogatási kerete terhére.
20. § A miniszter az általa felügyelt költségvetési fejezetből kormányrendeletben meghatározott kiemelt művészeti 
célok megvalósítására pályázati úton nyújt támogatást.”

196. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a  vezetői munkakör betöltésének feltételeit, a  javadalmazást, 
a  munkaviszony kezdő és befejező időpontját, a  munkába lépés napját, az  előadó-művészeti szervezet 
éves költségvetésének tervezett fő előirányzatait, valamint a  fenntartó által meghatározott, így különösen 
az  előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival 
és a  foglalkoztatással kapcsolatos elemeket. A  pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati dokumentáció vagy 
személyes konzultáció lehetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a  pályázó számára 
a szervezetről, beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is.”

197. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
44. §-a a következő 55–57. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„55. fúvószenekar: komolyzene műfajába tartozó, eredeti vagy áthangszerelt műveket előadó zeneművészeti 
szervezet, amelyben a rézfúvós és fafúvós hangszercsoportokat ütőhangszeresek egészíthetik ki,
56. hangversenyterem: olyan zárt terű, legalább száz ülőhelyet magába foglaló, nézőtérrel rendelkező befogadó 
színház, amely akusztikailag és technikailag alkalmas e törvény szerinti hangversenyek előadására,
57. kamarakórus: oratorikus vagy a  capella művek előadására alkalmas előadó-művészeti szervezet, amelynek 
létszáma legalább 12, legfeljebb 30 fő.”

198. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
47. § (1) bekezdése a következő e)–q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„e) határozza meg a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tagjaira, működésére vonatkozó szabályokat,
f ) határozza meg az  előadó-művészeti bizottságok működésére, a  működés feltételeire, valamint 
az  előadó-művészeti bizottságok által elkészítendő felosztási szabályzat és javaslat elkészítésére és tartalmára 
vonatkozó szabályokat,
g) határozza meg a  művészeti támogatás mértékének megállapításánál irányadó szempontokat és a  művészeti 
támogatás biztosításának feltételeit tartalmazó részletes szabályokat,
h) határozza meg a létesítménygazdálkodási célú működési támogatás biztosításának feltételeit tartalmazó részletes 
szabályokat,
i) határozza meg a  nem minősített előadó-művészeti szervezetek működésének és szakmai program 
megvalósításának támogatására irányuló pályázatok részletes szabályait,
j) határozza meg a  miniszter által felügyelt költségvetési fejezetből az  előadó-művészeti szervezeteknek pályázati 
úton nyújtható kiemelt támogatások részletes szabályait,
k) határozza meg az előadó-művészeti szervezettel kötendő, közfeladatellátásra irányuló közszolgáltatási szerződés 
tartalmára és megkötésére irányadó szabályokat,
l) határozza meg az  önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára fenntartói megállapodásban 
biztosított támogatás tartalmára és megkötésére irányadó szabályokat,
m) határozza meg az  előadó-művészeti szervezet és előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezet 
nyilvántartásba vételére, a  nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, az  igazolás kiállítására, 
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valamint a  hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági eljárásra, valamint a  központi költségvetésből nyújtott 
támogatás mértékének megállapításához szükséges, továbbá a 11. § és a 12. § szerinti minősítés alapjául szolgáló 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat,
n) határozza meg a zenekar, énekkar által teljesítendő fizetőnéző-szám alsó határát,
o) határozza meg a szakmai próbajáték és próbaéneklés meghirdetésére vonatkozó szabályokat,
p) szabályozza a zenekar és az énekkar tevékenysége folytatásának tárgyi feltételeit,
q) határozza meg az  e  törvény alapján a  helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó 
támogatásokat tartalmazó fejezetből – az  Európai Bizottság által jóváhagyott kulturális támogatási programmal 
összhangban – nyújtott támogatás elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról készült, e törvény 
szerinti beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a  beszámoló benyújtásával és elfogadásával 
kapcsolatos részletes szabályokat.”

199. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
1. 5/B. § (1) bekezdés i) pontjában a „20. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „20. §-a” szöveg,
2. 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „népi koncertzenekar,” szövegrész helyébe a „népi koncertzenekar, 

fúvószenekar” szöveg,
3. 15. § (4) bekezdésében a „21. § alapján” szövegrész helyébe a „20. § alapján” szöveg,
4. 44. § 3. pontjában az „előadások” szövegrész helyébe az „előadások, hangversenyek” szöveg, a „szervezetet” 

szövegrész helyébe a „szervezetet, valamint hangversenytermet” szöveg, az „előadást” szövegrész helyébe 
az „előadást, hangversenyt” szöveg,

5. 44.  § 7.  pontjában az „alaptevékenységeként” szövegrész helyébe a „létesítő okirata szerinti céljaként, vagy 
alap-, illetve főtevékenységeként” szöveg,

6. 44.  § 18.  pontjában a  „népi koncertzenekart is,” szövegrész helyébe a  „népi koncertzenekart és 
a fúvószenekart is,” szöveg,

7. 44. § 19. pontjában az „és a big bandet” szövegrész helyébe a „ , fúvószenekart és a big bandet” szöveg
lép.

200. § (1) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény
 1. 1. § (1) bekezdés k) pontja,
 2. 5. § (4), (5) és (7) bekezdése,
 3. 5/A. § (5) bekezdése,
 4. 5/B. § (2) és (3) bekezdése,
 5. 8. § (4) bekezdése,
 6. 9. §-a,
 7. 13. § (2) bekezdése,
 8. 14. §-a,
 9. 16. § (3)–(5) bekezdése,
10. IV. Fejezet 3. és 4. Címe,
11. 46. § (1) és (3)–(5) bekezdése,
13. 47. § (2) bekezdés a), d), e), f ) és h) pontja.

 (2) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény
1. 4. § d) pontjában a „ , de legfeljebb öt évre” szövegrész,
2. 15. § (5) bekezdésében az „és 3. Címét” szövegrész.

59. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

201. §  Hatályát veszti a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
1. „A társulat megalakulásának előkészítése” alcíme,
2. „A küldöttek választása, visszahívása” alcíme,
3. „A társulat megalakulása” alcíme,
4. „Csatlakozás a társulathoz, belépés” alcíme,
5. „A társulat megszűnése jogutódlással” alcíme,
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6. „Egyesülés” alcíme,
7. „Szétválás” alcíme,
8. „Kiválás” alcíme, és
9. „A társulat megszűnése jogutód nélkül” alcíme.

60. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

202. §  Hatályát veszti a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 60. és 61. §-a.

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

203. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 84. §-a.

62. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

204. §  Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1. 49. § (4) bekezdése,
2. 86. § (2) és (3) bekezdése,
3. 97. § (4), (8), (11), (14), (15), (17) bekezdése, (24) bekezdés a) pontja és (27) bekezdése,
4. 98. § (13) bekezdése,
5. 99. § (11) és (12) bekezdése,
6. 99/B. § (1)–(9) bekezdése.

63. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

205. §  Hatályát veszti a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény
1. 26. alcím címe,
2. 41. alcíme,
3. 50. alcíme,
4. 51. alcíme,
5. 53. alcíme,
6. 54. alcím címe,
7. 55. alcíme.

64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

206. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (3)  bekezdés d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„d) az  államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséhez és 
honosításához, az  oklevelekről és bizonyítványokról kiállított hatósági bizonyítványokhoz, a  felsőoktatási 
információs rendszer működtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, a  felsőoktatási hatósági 
eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a  díjak beszedésével, kezelésével, 
nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

207. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
1. 41/F. § (1) bekezdés e) pontja,
2. 112. § (3) bekezdése,
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3. 114/B. § (1) bekezdése,
4. 114/E. §-a,
5. 115. § (2) bekezdés a) pontja,
6. 115. § (5) és (6) bekezdése,
7. 116. § (3) bekezdése,
8. 117/A. § (1)–(3) bekezdése.

65. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

208. §  Hatályát veszti a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
1. 2. § (1), (2), (4)–(6) bekezdése,
2. 3–5/C. §-a,
3. 6. § (1)–(3), (5)–(7) bekezdése,
4. 7–10. §-a,
5. 15/A. és 15/C. §-a,
6. 1–3. melléklete.

66. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

209. §  Hatályát veszti az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény 6. és 7. alcíme.

67. A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, 
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény módosítása

210. §  Hatályát veszti a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az  ezzel kapcsolatos 
eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény
1. 1–3. §-a,
2. 4. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdése,
3. 5–8. §-a.

68. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  
2013. évi L. törvény módosítása

211. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 21.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tanács tevékenységét az e-közigazgatásért felelős miniszter által delegált kiberkoordinátor, valamint a nem 
kormányzati szereplőkkel való együttműködésnek keretet biztosító kiberbiztonsági munkacsoportok és a Nemzeti 
Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum) támogatja.”

212. §  Hatályát veszti az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
21. § (3) és (4) bekezdése.
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69. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

213. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  FSZB a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1)  bekezdés szerinti célt szolgáló – külső 
értékelését a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási 
rendszernek megfelelően és a  miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek 
bevonásával legalább kétévente végzi el.”

 (2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  külső 
értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”

214. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért 
felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg)
„d) a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert, a  felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére 
vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait,”

215. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
1. 9.  § (5)  bekezdésében a  „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a  „felmentésére, díjazására és 

összeférhetetlenségére” szöveg,
2. 20. § (4) bekezdésében a „kétévenként” szövegrész helyébe a „négyévenként” szöveg,
3. 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a „felmentésére, díjazására 

és összeférhetetlenségére” szöveg
lép.

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

216. § (1) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140.  § (4)  bekezdés b)  pont bzs)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„bzs) a  biztosítók és a  viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
kormányrendelet szerinti határozatokról;”

 (2) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140.  § (4)  bekezdés c)  pont cf )–ch)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot)
„cf ) a  Bit. 279.  § (5)  bekezdésében és 284.  § (3)  bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtagadásának, 
továbbá a Bit. 289. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseknek a számáról és típusáról,
cg) a Bit. 310. § (4) és (5) bekezdése szerinti vizsgálatról és az annak alapján hozott határozatról;
ch) a  biztosítók és a  viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
kormányrendelet szerinti információkról, vizsgálatokról és határozatokról;”

217. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
1. 140.  § (3)  bekezdés v)  pontjában a  „Bit. 279.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „biztosítási 

tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 279. § (5) bekezdésében” szöveg,
2. 142.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a  „Bit. 351.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „biztosítók és 

a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet” szöveg
lép.

218. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140.  § (4)  bekezdés c)  pont 
ci)–ck) alpontja.
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71. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

219. §  Hatályát veszti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 7. § (5)–(11) bekezdése.

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

220. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § (1) A  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó biztosítja, hogy 
az  ügyfél a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó magatartására, 
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen 
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, 
utalványkibocsátó és az  ügyfél közötti telefonos kommunikációt a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó hangfelvétellel rögzíti, és a  hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről 
az  ügyfelet a  telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az  ügyfél kérésére biztosítani kell a  hangfelvétel 
visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről 
készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó a panaszt és az arra adott 
választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
(4) A  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó a  panasz kivizsgálásáért 
a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
(5) A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és az utalványkibocsátó a fogyasztóvédelmi 
ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót jelöl ki, és a Felügyeletnek tizenöt napon belül a felelős 
személyét, és annak változását írásban bejelenti.”

221. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) a  pénzforgalmi intézmény, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a  pénzforgalmi szolgáltatási, 
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző Posta Elszámoló Központot működtető intézmény informatikai 
rendszerének biztonsági követelményeit,
b) a közvetítői díj meghatározásának és kifizetésének módját, időbeli ütemezését,
c) a  pénzforgalmi intézmények, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és az  utalványkibocsátók 
panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési szabályzatára vonatkozó követelményeket.”

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

222. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„288.  § (1) A  pénzügyi intézmény és a  független közvetítő biztosítja, hogy az  ügyfél a  pénzügyi intézmény és 
a független közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, 
telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) 
közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  pénzügyi intézmény, független közvetítő és az  ügyfél közötti 
telefonos kommunikációt a  pénzügyi intézmény hangfelvétellel rögzíti, és a  hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről 
az  ügyfelet a  telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az  ügyfél kérésére biztosítani kell a  hangfelvétel 
visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről 
készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A  pénzügyi intézmény és a  független közvetítő a  panaszt és az  arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt 
a Felügyelet kérésére bemutatja.
(4) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem 
számíthat fel.
(5) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős 
kapcsolattartót kijelöli, és a  Felügyeletnek 15 napon belül a  felelős személyét, illetve annak változását írásban 
bejelenti.”
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223. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdése a következő 
j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„j) a  pénzügyi intézmények és a  független közvetítők panaszkezelésének eljárására, valamint a  panaszkezelési 
szabályzatára”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

224. §  Hatályát veszti a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 70. és 71.  §-a, 
valamint 72. § (4) bekezdése.

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

225. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) Az  ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja, hogy a  befektető az  ÁÉKBV-alapkezelő magatartására, tevékenységére 
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban díjmentesen közölhesse. Az ÁÉKBV-alapkezelő köteles 
lehetővé tenni, hogy a befektető a kollektív befektetési értékpapír forgalmazásának helye szerinti hivatalos nyelvek 
bármelyikén benyújthassa panaszát.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén az  ÁÉKBV-alapkezelő és a  panaszos közötti telefonos kommunikációt 
az ÁÉKBV-alapkezelő hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt a szabályzata szerinti ideig, legalább azonban 5 évig 
megőrzi. Erről a panaszost a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A panaszos kérésére biztosítani kell 
a  hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszt és az arra adott választ a szabályzatában meghatározott ideig, legalább azonban 
5 évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.”

226. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési szabályzatára vonatkozó részletes 
szabályokat.”

227. §  Hatályát veszti a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 8. melléklete.

75. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

228. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159.  § (1) A  biztosító biztosítja, hogy az  ügyfél a  biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, 
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  biztosító és az  ügyfél közötti telefonos kommunikációt a  biztosító 
hangfelvétellel rögzíti, és a  hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az  ügyfelet a  telefonos ügyintézés kezdetekor 
tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt 
napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A biztosító a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.
(4) A biztosító a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel. A telefonon történő 
panaszkezelés emelt díjas szolgáltatással nem működtethető.
(5) A  biztosító köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és 
a Felügyeletnek tizenöt napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.
(6) Viszontbiztosítás megkötése és nagykockázatra létrejövő biztosítási szerződés esetén a  biztosítót az  e  §-ban 
meghatározott kötelezettség nem terheli.
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(7) A biztosító panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési szabályzatára vonatkozó részletes szabályokat 
a Kormány rendeletben állapítja meg.”

229. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 327. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„327.  § A  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóra és viszontbiztosítóra, továbbá azon vállalkozásokra, 
amelyekre a  csoportfelügyelet kiterjed, valamint a  Felügyelet csoportfelügyelettel összefüggő tevékenységére 
vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

230. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 382. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„382.  § (1) A  többes ügynök és az  alkusz biztosítja, hogy az  ügyfél a  többes ügynök és az  alkusz magatartására, 
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen 
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) A többes ügynök és az alkusz panaszkezelési eljárására egyebekben a 159. § (2)–(5) bekezdése rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelkezés biztosítót nevesít, azon a többes ügynököt és az alkuszt kell érteni.
(3) A  159.  § (2)  bekezdése első mondatában foglaltakat, valamint a  biztosítók, a  többes ügynökök és az  alkuszok 
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
kormányrendeletnek a  biztosító számára előírt – a  személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, 
valamint az  ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadásra és ügyintézésre vonatkozó – követelményeit azzal 
az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  panasz azonnali kivizsgálása követelményének a  többes ügynök és az  alkusz 
úgy is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik és az ügyfelet legkésőbb a következő 
munkanapon érdemi panaszkezelés céljából a  többes ügynök és az  alkusz rögzített hangfelvétel alkalmazásával 
visszahívja. A visszahívásról készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni.
(4) Ha a  többes ügynök vagy az  alkusz a  panaszkezelési eljárást részben vagy egészében mással végezteti, úgy 
köteles a titokvédelmi szabályok 379. § (3) bekezdésének megfelelő betartásáról gondoskodni.
(5) Ha a  többes ügynök vagy az  alkusz a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 3.  § (3)  bekezdésében meghatározott mikrovállalkozásnak minősül, nem köteles fogyasztóvédelmi 
ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni.
(6) A  többes ügynök és az  alkusz panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési szabályzatára vonatkozó 
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

231. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) a biztosítók, valamint a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési 
szabályzatára,
h) a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletére”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

232. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 175.  § (1)  bekezdésében az „az MNBtv.” szövegrész 
helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg lép.

233. §  Hatályát veszti biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
1. 328–330. §-a,
2. 134–165. alcíme,
3. 441. § (3) bekezdése,
4. 442/A. §-a.

76. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2014. évi XCIX. törvény módosítása

234. §  Hatályát veszti a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
 1. 54. §-ának nyitó szövegrésze,
 2. 54. § 61. pontja,
 3. II. Fejezete,
 4. IV. Fejezete,
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 5. 130. §-ának nyitó szövegrésze,
 6. 130. § 3. pontja,
 7. 357. § (1) bekezdése,
 8. 371. §-a,
 9. 107. alcíme, és
10. 108. alcíme.

77. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

235. §  Hatályát veszti az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 12. § (2) bekezdése.

78. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

236. §  Hatályát veszti
1. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény,
2. a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény,
3. az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-

vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2002. évi LXIII. törvény,
4. az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény,
5. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CXCII. törvény,
6. a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXII. törvény.

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Hatályba léptető rendelkezések

237. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)–(9)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetését követő napon lép hatályba és 
2018. január 3-án hatályát veszti.

 (2) A  70–73.  §, a  75–78.  §, a  83.  §, a  85.  §, a  97–100.  §, 178–184.  §, a  236.  § 1.  pontja, a  238.  § (3)  bekezdése és 
a 7. melléklet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

 (3) A 13. §, az 59. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. §, a 63. §, a 65. § (1) bekezdése, a 108. § (1) bekezdése, a 112. §, a 113. § 
2. pontja és az 5. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

 (4) A 74. §, a 80–82. §, a 84. §, a 86–88. §, a 149. §, a 151. §, a 201–203. §, a 209. §, a 211. §, a 212. §, a 236. § 2–6. pontja 
és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

 (5) Az 1. §, a 2. §, a 4. §, a 6. § 2. pontja, a 15. §, a 20. § (2) bekezdés 4. pontja, a 26. §, a 27. §, a 29. §, a 30. §, a 32–36. §, 
a 37. § 2–4. pontja, a 48–53. §, az 55. §, az 57. § 2–4. és 6. pontja, az 58. §, a 60. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §, a 79. §, 
a  95.  §, a  96.  §, a  102.  §, a  103.  §, a  104.  § 2.  pontja, a  105.  § 1. és 3.  pontja, a  108.  § (2)  bekezdése, a  114.  §, 
a 115. §, a 123. §, a 124. §, a 128. §, a 133. §, a 145. §, a 147. §, a 150. § (1) bekezdés 1–5. és 7–12. pontja, valamint 
(2) bekezdése, a 165. §, a 166. §, a 168–172. §, a 174–176. §, 185–188. §, a 189. §, a 190–200. §, a 204. § 1. és 2. pontja, 
a 205. §, a 206. §, a 216. §, a 217. §, a 220–233. § és a 238. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (6) A 39–44. § 2017. január 18-án lép hatályba.
 (7) A 143. § és a 6. melléklet 2017. december 31-én lép hatályba.
 (8) A 61. § (1) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (9) A 47. § 2018. január 2-án lép hatályba.

80. Az Európai Unió jogának való megfelelés

238. § (1) A
1. 58−67. § a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek,
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2. 119.  §, valamint a  122.  § a  férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 
a  foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

3. 123.  § a  2008/94/EK, a  2009/38/EK és a  2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint 
a  98/59/EK és a  2001/23/EK tanácsi irányelvnek a  tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 
2015. október 6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. 124. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének,

5. 125.  § a  BUSINESSEUROPE, az  UEAPME, a  CEEP és az  ESZSZ által a  szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 
2010/18/EU tanácsi irányelv melléklet 2. szakasz 1. pontjának,

6. 126.  § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 
szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/67/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) A 60. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
 (3) A 178−184. §

a) a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU 
tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi 
határozat,

c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a  3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil] 
metil]benzamid (AH-7921), a  3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a  2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)
ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei  
2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin 
(MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„3. számú melléklet a 2004. évi II. törvényhez

1 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a 
használat célja szerint 

 

A B C D E F 

1 

Közterületbesorolás 
forgatási 
terület 

technikai 
terület 

stáb- 
parkolási 

terület 

kiürítési 
terület 

forgalom-
technikai 

biztonsági 
terület 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

2 

A világörökségről szóló  
2011. évi LXXVII. törvény  
1. mellékletében felsorolt 
világörökségi területek és 

Budapest turisztikailag kiemelt 
központi területei 

2 084 1 042 521 521 100 

töredéknap 
esetén 
1042 

töredéknap 
esetén 

521 

töredéknap 
esetén 

261 

töredéknap 
esetén 

261 

töredéknap 
esetén 

50 

3 

Budapest nagykörúton belüli 
területei, valamint Budapest 
Gellérthegy, Krisztinaváros, 

Rézmál, Rózsadomb, Tabán, 
Vérhalom,Viziváros városrészei 

833 416 208 208 40 

töredéknap 
esetén 

416 

töredéknap 
esetén 

208 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

20 

4 Budapest közigazgatási 
területe a nagykörúton kívül 

312 156 104 104 10 

töredéknap 
esetén 

156 

töredéknap 
esetén 

78 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

5 

5 

a város, a megyei jogú város, 
a járásszékhely város, a község 
díszburkolatos vagy turisztikailag 

kiemelt központi területei 

521 208 208 208 20 

töredéknap 
esetén 

261 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

10 

6 

a város, a megyei jogú város, 
a járásszékhely város, a község 
nem díszburkolatos vagy nem 
turisztikailag kiemelt központi 

területei 

208 156 104 104 10 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

78 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

5 
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2 

A melléklet alkalmazásában: 

a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a 
gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület.  A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület 
nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott 
forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra. 

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, 
díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület. 

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző 
napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett 
terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik. 

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás 
helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület. 

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai 
megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő 
stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt 
terület.” 
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2. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„1. melléklet 2009. évi CXXII. törvényhez 

3 

 A 7/I. § (1) bekezdés szerinti adatok A korlátozás maximális időtartama 
(év) 

1. Nukleáris üzemanyag-szállítással kapcsolatos szerződések 
üzleti, pénzügyi, műszaki adatai 30 

2. Nukleáris létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó 
szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai 30 

3. 
Villamos energia és földgáz kereskedelmi szerződések 
mennyiségi, ár, árképzési és rugalmassági feltételeire, valamint 
lekötött kapacitásokra vonatkozó adatai 

30 

4. Villamos és hőenergia értékesítéssel kapcsolatos szerződések 
üzleti, pénzügyi, műszaki adatai 15 

5. 
Villamos energia és földgáz-kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó pénzügyi termékek ár- és mennyiségi feltételeire 
vonatkozó adatok 

15 

6. 

Villamos energia és földgáz-kereskedelmi tevékenység 
végzéséhez kapcsolódó belső szabályozó dokumentumok, 
eljárásrendek, döntés-támogató dokumentumok, 
előterjesztések, jegyzőkönyvek és határozatok üzleti, pénzügyi, 
műszaki adatai 

15 

7. 
A társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok 
megvalósításával kapcsolatos szerződések üzleti, pénzügyi, 
műszaki adatai 

15 

8. Földgáztárolás körében kötött vevői szerződések ár és 
kapacitás-lekötési adatai 15 

9. Az átviteli rendszerirányítási tevékenységgel összefüggő 
szerződések ár, fizetési ütemezési és műszaki adatai 10 

10. Pénzügyi, finanszírozási szerződések, megállapodások üzleti, 
pénzügyi adatai 10 

11. A közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó beszerzési, 
beruházási szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai 10” 
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3. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez 

4 

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 1. melléklet 14. pont 14/9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14/9. Ráckevei Járásbíróság 

Apaj  Áporka  Dömsöd 

Kiskunlacháza Lórév Makád 

Ráckeve Szigetbecse Szigetcsép 

Szigetszentmárton Szigetújfalu”  

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 1. melléklet 14. pont 14/13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 14. pont a 
következő 14/14. alponttal egészül ki: 

„14/13. Szigetszentmiklósi Járásbíróság 

Délegyháza Dunaharaszti Dunavarsány 

Halásztelek Majosháza Szigethalom 

Szigetszentmiklós Taksony Tököl 

14/14. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

Pest megye”   
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4. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez 

5 

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 

Budapest főváros Nógrád megye Pest megye” 

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA 

Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye 
Vas megye Veszprém megye”  
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5. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez 

6 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe 
következő rendelkezés lép: 

 (A B C D E 

1 évfolyam gyermek, tanuló heti 
óraszáma osztályok heti időkerete 

Nemzeti-
ségi 

iskolai 
nevelés-
oktatás 
többlet 
tanórai 

foglalko-
zásainak 
száma 

sajátos nevelési igényű tanulók heti 
egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma 

2 

 BA 
test-

neve-
lés 

nélkül 

BB 
test-

neve- 
lés 

BC 
órák 
test-

neve-
léssel 

CA 
enge-
délye-

zett 

CB 
a 

hittan 
többlet 

óra- 
kerete 
egy- 
házi 

intéz- 
mé- 

nyek- 
ben 

CC 
6 és  

8 évf. 
gimná- 
zium 
több- 
letórái 

DA 
nemzeti- 

ség 

EA 
értel-

mi 
fo- 

gya- 
tékos 

EB 
gyen-
gén-
látó 

EC 
vak, 
na-

gyot-
halló,
moz-
gás- 
és 
be- 

széd- 
fo-

gya- 
tékos 

EE 
siket 
és 

autis-
ta 

EF 
egyéb) 

3 óvoda 50  50 50 2   11 
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6. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez 

7 

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. mellékletének a bíróságok elnevezéséről, 
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet  
14. pont 14/9. alpontját megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba: 

„14/9. Ráckevei Járásbíróság 

Apaj  Áporka  Dömsöd 

Kiskunlacháza Lórév Makád 

Ráckeve Szigetbecse Szigetcsép 

Szigetszentmárton Szigetújfalu”  

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. mellékletének a bíróságok elnevezéséről, 
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet  
14. pont 14/14. alpontját megállapító rendelkezése a következő szöveggel, valamint a következő 14/15. alponttal 
kiegészülve lép hatályba: 

„14/14. Szigetszentmiklósi Járásbíróság 

Délegyháza  Dunaharaszti Dunavarsány 

Halásztelek Majosháza Szigethalom 

Szigetszentmiklós Taksony Tököl 
 

„14/15. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

Pest megye”   

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6723

7. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„2. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez 

8 

A törvény 28. §-a értelmében azoknak az anyagoknak a listája, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt 
egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes 
pszichotróp anyagnak, illetve hazai besorolásuk eltér a nemzetközitől, a következő: 

A) Jegyzék: 

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról 
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotróp 
anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos 
célra alkalmazhatók: 

 A B 

 

Hivatalos elnevezés 
(illetve más név vagy rövidítés, illetve 
külföldön gyakran használt más 
írásmód) 

Kémiai név 

1. AL 4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin 

2. BDB 1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin  
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan 

3. BZP 1-benzilpiperazin 1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán  
N-benzilpiperazin 

4. 2C-I 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine  
4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylazan 

5. 2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine  
4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan 

6. 2C-T-7 2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin  
2,5-dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan 

7. DOC 2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin  
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan 

8. 
4-fluoroamphetamine  
(4-fluoramfetamin)  
/ 4-FA, 4-FMP 

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine 

9. FLEA 
N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy  
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin  
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin 

10. JWH-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
11. JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
12. JWH-073 (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 
13. JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
14. JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 

15. MAL 3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin  
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan 

16. MBDB 
2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután  
vagy N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin  
[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan 

17. mCPP  
(meta-klorofenilpiperazin) meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine] 

17.a 4- MA, 4-methylamphetamine  
(4-metilamfetamin) l-(4-methylphenyl)propan-2-amine 

18. 3,4-methylendioxypirovalerone  
(3,4-metiléndioxipirovaleron)/ MDPV 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

19. 4-methylethcathinone  
(4-metiletkatinon)/4-MEC 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 

20. Mephedrone (Mefedron) 1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-on 
21. Methylone (Metilon) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one 
22. N-Me-1-PEA 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin 
23. 1-PEA 1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin 

24. PMMA 
paramethoxymethylamphetamine  
vagy N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- 
aminopropane vagy p-methoxy-N, α-dimethylphenethylamine 

25. TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) 2,4,5-trimethoxyamphetamine  
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan 

26. 5-IT 5-(2-aminopropyl)indole 
27. 1-naphyrone (1-nafiron) 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 
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28. 2-aminoindane (2-aminoindán) 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 

29. 2-DPMP, Desoxypipradrol 
(dezoxipipradrol) 2-(diphenylmethyl)piperidine 

30. 2-naphyrone (2-nafiron) 1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 
31. 3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine 
32. 4-MeO-PCP 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine 
33. 5-IAI 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 
34. 5-MeO-AMT 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine 
35. α-Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 
36. AM-2201 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone 
37. AMT (alfa-metiltriptamin) 1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine 
38. Camfetamine (kamfetamin) N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine 
39. CP 47,497 C8-homológ 2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol 
40. CRA 13 naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone 

41. D2PM, Diphenylprolinol 
(difenilprolinol) diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol 

42. DBZP 1,4-dibenzylpiperazine 
43. Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM) 2-(diphenylmethyl)pyrrolidine 
44. Dimethocaine (dimetokain) 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate 
45. DMAA 4-methylhexan-2-amine 
46. Etaqualone (etakvalon) 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one 
47. Ethylphenidate (etilfenidát) ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate 

48. GBL, gamma-butyrolactone  
(gamma-butirolakton) dihydrofuran-2(3H)-one 

49. HU-210 9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a- 
tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol 

50. Ibogain 
(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-
5H-6,9- 
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole 

51. MDAI 6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine 
52. Methoxetamine (metoxetamin) 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone 

53. MPA, Methylthienylpropamine 
(metiltienil-propamin) N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine 

54. ODT, O-desmethyltramadol 
(O-dezmetiltramadol) 3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol 

55. 
para-methyl-4-methylaminorex 
(para-metil-4-metilaminorex)  
/ 4,4’-DMAR 

4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve  
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine  tautomerek 

56. 
Pentedron, 
β-ethyl-methcathinone 
(β-etil-metkatinon) 

2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone 

57. MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazine 

58. pFBT, 4-fluorotropacocaine 
(fluortropakokain) 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate 

59. pFPP 1-(4-fluorophenyl)piperazine 

60. Phenazepam (fenazepam) 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one 

61 Salvinorin A (Szalvinorin  A) 

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3 
furanyl)dodecahydro- 
6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic 
acid methyl ester 

62. TFMPP 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 
63. β-Me-PEA 2-phenylpropan-1-amine 
64. 3-MeO-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine 
65. Homoamphetamine 3-amino-1-phenyl-butane 
66. AH-7921 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid 
67. 25I-NBOMe 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin 

68. AB-CHMINACA 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-
indazole- 
3-carboxamide 

69. AB-FUBINACA 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-
indazole-  
3-carboxamide 
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70. 5F-AB-PINACA 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-1H-
indazole-  
3-carboxamide 

71. AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-
carboxamide 

72. α-PVT, alpha-PVT, alpha-
pyrrolidinopentiothiophenone 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one 

73. MDMB-CHMICA N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, 
methyl ester 

74. MTP, methcathinone thiophen analog 2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one 
75. N-ethylnorketamine 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone 

76. AM-1248 azepane isomer adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl]  
methanone 

77. ADB-FUBINACA N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-
1H-indazole-3-carboxamide 

78. MT-45 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin 

− és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján 
azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 

− az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben 
ilyen sók léteznek. 

B) Jegyzék: 

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról 
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotróp 
anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan 
ellenőrzött szerek: 

Hivatalos elnevezés 
(illetve más név vagy rövidítés, 
illetve külföldön gyakran 
használt más írásmód) 

 Kémiai név 

Buprenorphine  
(buprenorfín) 

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo- 
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine 

Ketamine 
(ketamin) 2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone 

Pentazocine 
(pentazocin) 

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2- 
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 

Poppy straw  
(mákszalma) 

A levágott máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és 
tisztítás után nem minősülnek ellenőrzött szernek 

Tapentadol (tapentadol) 3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol 

− és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján 
azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 

− az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben 
ilyen sók léteznek.” 
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2016. évi LXVIII. törvény
a jövedéki adóról*

Az Országgyűlés
figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítására,
figyelemmel a versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire,
figyelemmel Magyarországnak az  Európai Unióban tagállamként való részvételére, különös tekintettel az  ebből fakadó, 
a jövedéki adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint
tekintetbe véve a jövedéki adózás bevezetése óta szerzett tapasztalatokat is,
a jövedéki adózás szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. §  E törvényt az adóra és a jövedéki ügyekre kell alkalmazni.

2. § (1) Az
a) e törvény szerinti adókötelezettségre, adófizetési kötelezettségre, adó-visszaigénylésre, e  kötelezettségek 

ellenőrzésére és a velük kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint jogkövetkezményekre,
b) – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adóügynek nem minősülő – 

e  törvényben és az  e  törvény végrehajtásáról szóló, az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében 
(a  továbbiakban: végrehajtási rendelet) megállapított egyéb kötelezettség ellenőrzésére, valamint 
e kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint jogkövetkezményekre,

az e  törvényben, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott eltéréssel az  Art.-ot, 
amennyiben az  Art. a  kérdésről nem rendelkezik, a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

 (2) A vámfelfüggesztési eljárás alatt álló jövedéki termékre e törvény adózatlan jövedéki termékek engedéllyel történő 
előállítására és tárolására, valamint a  jövedéki termékek adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítására 
vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E törvény alkalmazásában
  1. adó: a  jövedéki termékek után fizetendő jövedéki adó és a  dohánygyártmányok tekintetében 

a dohánygyártmányok általános forgalmi adója;
  2. adófelfüggesztési eljárás: a  jövedéki termék vámfelfüggesztési eljáráson kívüli előállítására, tárolására vagy 

szállítására alkalmazott, az adófizetési kötelezettséget felfüggesztő adóeljárás;
  3. adómentességi igazolás: a  jövedéki adómentességi igazolásról szóló 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági 

rendelet mellékletében közzétett okmány;
  4. adóraktár: az adóraktár engedélyese által működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében 

történő előállítására, tárolására, felhasználására más termék előállításához, feladására és átvételére szolgáló,
a) belföldön fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai 

egységet képező üzem, raktár, amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek,
b) egy másik tagállam illetékes hatósága által az  adóraktár engedélyezésére meghatározott 

feltételeknek megfelelő hely;
  5. adóraktár engedélyese: az  állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által 

az adóraktár működtetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6727

  6. AHK-szám: az e-TKO egyedi adminisztratív hivatkozási kódja;
  7. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerinti támogatás;
  8. bejegyzett feladó: az  állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott 

engedély birtokában harmadik országból behozott jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében 
feladni jogosult személy;

  9. bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott 
engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék 
átvételére jogosult személy;

10. csomagküldő kereskedelem: szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba 
magánszemélynek vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek, közvetlen vagy 
megbízott útján megvalósuló szállítással történő értékesítése, figyelemmel a termékre vonatkozó jogszabály 
által előírt korlátozásokra;

11. csomagküldő kereskedő: csomagküldő kereskedelmet folytató személy;
12. diplomáciai és konzuli képviselet tagja: a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult 

személyt kivéve
a) az 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezmény 

1.  cikk e) és f )  pontja alá tartozó természetes személy, valamint az  1987. évi 13. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett, a  konzuli kapcsolatokról szóló egyezmény 1.  cikk c)–e)  pontja alá 
tartozó természetes személy feltéve, hogy az  illetőt a  fogadó állam arra jogosító hatósága ilyen 
minőségében elismeri, továbbá

b) az a családtag, aki az a) pontban megjelölt személlyel igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy 
az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyenként elismeri;

13. EKO: a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának 
egyszerűsített kísérőokmányáról szóló, 1992. december 17-i 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti 
követelményeknek megfelelő okmány;

14. elektronikus átvételi elismervény: az  e-TKO-val feladott jövedéki termék címzettje által a  jövedéki termék 
átvételéről az  uniós számítógépes rendszerben kiállított, a  2008/118/EK tanácsi irányelvnek a  jövedéki 
termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK bizottsági rendeletben 
(a továbbiakban: 684/2009/EK rendelet) meghatározott adattartalmú elektronikus okmány;

15. elektronikus kiviteli elismervény: az  e-TKO-val harmadik országba történő kiszállítás céljára feladott jövedéki 
termék harmadik országba történt kiléptetéséről a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön 
az állami adó- és vámhatóság) által az uniós számítógépes rendszerben kiállított, a 684/2009/EK rendeletben 
meghatározott adattartalmú elektronikus okmány;

16. eseti bejegyzett kereskedő: az  állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által 
kiadott engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki 
terméket egy alkalommal átvenni jogosult személy;

17. e-TKO: az  uniós számítógépes rendszerben a  jövedéki termék feladója által kiállított, AHK-számmal ellátott 
elektronikus okmány;

18. Európai Unió: az  Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott tagállamok területe azzal az  eltéréssel, 
hogy
a) nem tekintendők a tagállamhoz tartozónak

aa) a  Németországi Szövetségi Köztársaság esetében Helgoland szigete és Büsingen 
területe, az  Olasz Köztársaság esetében Livigno és Campione d’Italia területe, valamint 
a Luganói-tó olasz vizei, a Spanyol Királyság esetében Ceuta és Melilla területei, valamint

ab) a  Francia Köztársaság esetében az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
349. cikkében, valamint 355. cikk (1) bekezdésében említett francia területek, a Spanyol 
Királyság esetében a  Kanári-szigetek, a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága esetében a Csatorna-szigetek, a Finn Köztársaság esetében az Åland-szigetek, 
a Görög Köztársaság esetében az Athosz-hegy,

b) a Monacói Hercegség a Francia Köztársaság területéhez, Jungholz és Mittelberg (Kleines Walsertal) 
tartományok a  Németországi Szövetségi Köztársaság területéhez, a  Man sziget a  Nagy-Britannia 
és Észak-Írország Egyesült Királysága területéhez, a  San Marino Köztársaság az  Olasz Köztársaság 
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területéhez, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ciprusi felségterületei (Akrotiri és 
Dhekelia) a Ciprusi Köztársaság területéhez tartozónak tekintendő;

19. felhasználói engedélyes: az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély birtokában
a) egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére,
b) megfigyelt termék előállítására (ideértve a  gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést), 

felhasználására, kiszerelésére,
c) teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére

 jogosult személy;
20. harmadik ország: az Európai Unión kívül található állam és terület;
21. hatósági zár: az  állami adó- és vámhatóság által a  raktárhelyiségen, tárolótartályon, mérőműszeren, egyéb 

berendezésen, tárgyon, szállítóeszközön, csomagon, mintán elhelyezett ólomzár, műanyag biztonsági 
plomba, pecsétzár, szalagzár, függőpecsét;

22. háztartás: az  egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek közössége;

23. importálás: jövedéki terméknek harmadik országból közvetlenül vagy másik tagállam(ok)on keresztül 
belföldre történő behozatala azzal, hogy ha a  jövedéki termék vámfelfüggesztési eljárás keretében lép 
be belföldre, az  importálás a  vámfelfüggesztési eljárásnak a  jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba 
bocsátását eredményező lezárásával egyidejűleg valósul meg;

24. importálás helye: az a hely, ahol a jövedéki termék a vámjogi szabad forgalomba bocsátásakor van;
25. importáló: az  a  személy, aki először szerez jogot arra, hogy az  importált termék felett saját nevében 

rendelkezzen, vagy ilyen személy hiányában az, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában 
az importált jövedéki terméket birtokolja, függetlenül a birtokos tudattartalmától;

26. jövedéki engedélyes kereskedő: a 67. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytató személy;
27. jövedéki kiskereskedelmi tevékenység: a  67.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti termékkel a  kereskedelemről 

szóló törvény, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermék kiskereskedelmi 
tevékenységről szóló törvény szerint folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

28. jövedéki kiskereskedő: jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy;
29. jövedéki termék: az  energiatermék, a  sör, a  csendes és habzóbor, az  egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 

a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány;
30. jövedéki ügy: az  e  törvény, valamint a  végrehajtási rendelet szerinti rendelkezésekkel – beleértve 

az  engedélyezési, nyilvántartásba-vételi, bejelentési kötelezettséget is – kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügy, beleértve a hatósági ellenőrzést;

31. kenőolaj: a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87-2710 19 99, 2710 20 90, 3403 19 10-3403 19 80 KN-kód szerinti 
energiatermék;

32. KN-kód: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet 1.  melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc 
számjegyű áruazonosító szám;

33. kötelező érvényű KN-kód besorolás: az  állami adó- és vámhatóság által kiadott, az  adófizetési kötelezettség 
meghatározásánál és az  adómérték alkalmazásánál – a  termék változatlan összetétele esetén – kötelező 
érvénnyel bíró KN-kód megállapítást és adójogi besorolást tartalmazó határozat;

34. köztes fázis: a  hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan és a  biológiai ecetgyártásnál 
a nyersanyagtól zárt technológia részeként a késztermékig terjedő gyártási folyamat közbülső részfolyamata 
azzal, hogy a  részfolyamat során keletkező gyártásközi termék közvetlenül beépül a  végtermékbe vagy 
melléktermékbe, vagy azt az üzemen belül nem adóköteles célra felhasználják;

35. közvetlen fogyasztásra szánt ital:
a) a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató 

jövedéki kiskereskedő által a  vendégek számára a  szolgáltatás helyén történő elfogyasztásra 
szánt, adózott sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes 
alkoholtermékből és alkoholtermékből előállított jövedéki termék, vagy

b) magánszemély által adózott vagy az  adófizetési kötelezettség alól mentesült sörből, csendes 
és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és 
alkoholtermékből az  előállító, családtagjai vagy vendégei fogyasztása céljából előállított jövedéki 
termék;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6729

36. légiutas-ellátási tevékenység:  a nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző, a  nemzetközi 
légiforgalomban részt vevő légijárművek fedélzetéről, az  utasok részére felszolgálásra vagy értékesítésre 
szánt jövedéki termékek utántöltési célú levétele, ideiglenes tárolása, és 15 napon belül nem magáncélú 
légiközlekedési tevékenységet végző, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű fedélzetére történő 
felvitele, amennyiben a levételt, a tárolást és a felvitelt a gazdálkodó a végrehajtási rendeletben előírt módon 
igazolja;

37. magánszemély: a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy;
38. mentesített szervezet: az 53. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja szerinti szervezet;
39. nem magáncélú légiközlekedési tevékenység: a  légiközlekedésről szóló törvény szerinti légiközlekedési 

tevékenység a légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása és a vállalati célú légiközlekedés kivételével;
40. nemzetközi szervezet tagja: a  magyar állampolgárt vagy az  állandó belföldi tartózkodásra jogosult személyt 

kivéve
a) az a  természetes személy, akit a  nemzetközi szervezetet létrehozó vagy a  nemzetközi szervezet 

székhelyegyezményéről szóló és jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződésben 
meghatározottak szerint az  adók alóli mentesség személyében megilleti, feltéve, hogy az  illetőt 
a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyen minőségében elismeri, továbbá

b) az a  családtag, aki a  nemzetközi szervezet tagjával igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy 
az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyenként elismeri;

41. nyilvántartásba vett felhasználó: a 38. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett személy;
42. pénzügyi biztosíték: az  Európai Unió tagállamában, illetve az  Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és 
a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény;

43. szabadforgalomba bocsátás:
a) jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülése, ideértve a szabálytalanság esetét is,
b) adózatlan jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli birtoklása, a birtokos tudattartalmától 

függetlenül,
c) jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli előállítása, ideértve a szabálytalanság esetét is,
d) jövedéki termék importálása, ideértve a  szabálytalanság esetét is, kivéve ha a  jövedéki termék 

adófelfüggesztési eljárás alá kerül;
44. szabálytalanság: ha

a) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás nem az 53. § (3) bekezdése szerint fejeződik 
be, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével,

b) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során a  fuvarszervezési okból megvalósuló 
szállítójármű-váltás az 54. § (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértésével történik,

c) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és 
csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy 
része nem érkezik meg a címzetthez, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott 
jövedéki termék kivételével,

d) az adófelfüggesztési eljárás keretében az  adóraktárban tárolt jövedéki termék mennyiségében 
hiány mutatkozik, a  teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék 
kivételével,

e) az adózatlan jövedéki terméket adóraktáron kívül tárolják,
f ) a jövedéki terméket a 19. § megsértésével állítják elő,
g) a jövedéki terméket harmadik országból a vámjogszabályok megsértésével hozzák be belföldre;

45. teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék:
a) a baleset vagy – a  lopás esetét kivéve – elháríthatatlan ok miatt megsemmisült vagy jövedéki 

termékként használhatatlanná vált jövedéki termék,
b) a termék tulajdonságaiból adódó, elismert mennyiségű hiány;

46. uniós számítógépes rendszer: a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 
2003. július 16-ai 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott, az Európai Bizottság és 
a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett számítógépes rendszer;

47. üzemanyag: a  benzin, az  üzemanyag célú gázolaj, – a  0 adómérték alá tartozó és az  egyéb motorikus célú 
termék kivételével – LPG, a biodízel, a bioüzemanyag, az üzemanyag célú földgáz és az E85;
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48. üzemi motorikusgáztöltő-állomás: a mérésügyi szerv által hitelesített kútoszloppal és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által engedélyezett tárolótartállyal ellátott, az LPG kizárólag nem közúti járművekben, üzemen belüli 
felhasználás céljából történő kiszolgálását végző felhasználói hely;

49. üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője: az  üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője, valamint 
az  üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjével egy telephelyen működő, annak e  termék tárolására 
szolgáló tartályát szerződés alapján használó személy;

50. üzemszünet: olyan,
a) az uniós számítógépes rendszer vagy az  állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének 

üzemszerű működésében bekövetkezett,
b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében 

bekövetkezett, a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti, vagy

c) az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett
 üzemzavar, amely meggátolja az uniós számítógépes rendszer használatát;
51. vagyoni hátrány: az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglalt kötelezettség megszegésével az állami 

költségvetésnek okozott adóbevétel-kiesés és a jogosulatlan adó-visszaigénylés;
52. vámfelfüggesztési eljárás: az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 226.  cikke szerinti külső árutovábbítás, VII. cím 3. fejezete szerinti tárolás, 
250–253. cikke szerinti ideiglenes behozatal és 256–258. cikke szerinti aktív feldolgozás bármelyike;

53. zárjegy: a zárjegyköteles jövedéki termék legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg;
54. zárjegyhiány: azon zárjegyek mennyisége, amellyel a zárjegyet átvevő személy nem tud elszámolni;
55. zárjegyköteles jövedéki termék: a 74. § (1) bekezdés szerinti termék.

 (2) E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
  1. ásványtani folyamat: az  Európai Közösségben a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 

1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet DI. szakágazat 26 egyéb nemfém ásványi termék gyártása 
kód alá besorolt folyamat;

  2. benzin: 2710 12 31-2710 12 49 KN-kód szerinti termék;
  3. biodízel: növényi olajból vagy állati olajból átészterezéssel előállított, 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kód 

szerinti termék;
  4. bioetanol: az  igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább  

99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 2207 20 00 
KN-kód szerinti alkoholtermék;

  5. E85: a 2207 20 00 KN-kód szerinti, üzemanyagcélra előállított, legalább 70%, legfeljebb 85% olyan bioetanolt 
tartalmazó termék, amelyet kizárólag az  Európai Unióban termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból 
gyártottak és amely fenntarthatósági bizonyítvány alapján fenntartható módon előállítottnak minősül;

  6. egyéb ellenőrzött ásványolaj: a  2707 10 00-2707 30 00, a  2707 50 00, a  2710 12 11-2710 12 25, a  2710 12 
70-2710 19 15, a 2710 19 25, a 2710 19 29-2710 19 35, a 2710 19 51, a 2710 19 55, a 2901 10 00, a 2902 20 
00-2902 44 00 KN-kód szerinti, valamint a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti, 
nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként értékesített, beszerzett vagy importált ellenőrzött 
energiatermék;

  7. ellenőrzött energiatermék:
a) a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2711 12 11-2711 19 00, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902 44 

00, a 3811 11 10-3811 90 00 KN-kód szerinti termék,
b) – az ezen alpontban felsorolt, etil-alkoholt tartalmazó termékek kivételével – a 2710 12 21, 2710 12 

25 és 2710 19 29 KN-kód szerinti ömlesztetten szállított termék, valamint a 2710 12 11, 2710 12 15, 
2710 12 31-2710 19 25, 2710 19 31-2710 19 68 és a 2710 20 11-2710 20 90 KN-kód szerinti termék,

c) a 1507 10 10-1518 00 99, a  2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti, etil-alkoholt tartozó termék, 
a 3824 90 87-3824 90 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 
2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy 
felhasznált termék,

d) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, 
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék;
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  8. energiafelhasználó:  földgázt, villamos energiát vagy szenet saját felhasználás céljára vagy villamos energiát 
a  villamos energiáról szóló törvény szerint megengedett továbbadás, földgázt a  földgázellátásról szóló 
törvény szerinti telephelyi szolgáltatás céljára beszerző személy;

  9. energiakereskedő:  földgáz, villamos energia vagy szén rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra 
történő vásárlását és értékesítését végző személy, aki a  földgáz esetében a  földgázellátásról szóló törvény 
szerinti földgáz-kereskedelmi engedéllyel, a  villamos energia esetében a  villamos energiáról szóló törvény 
szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezik;

10. energiatermelő: az a személy, aki
a) villamos energiát a  villamos energiáról szóló törvényben meghatározott engedéllyel vagy 

engedélykötelezettség nélkül előállít,
b) a földgázellátásról szóló törvény szerinti engedély birtokában földgázbányászati tevékenységet 

végez,
c) a bányászatról szóló törvény szerinti engedély vagy koncessziós szerződés alapján szénbányászati 

tevékenységet végez, valamint aki a  szén feldolgozását, így különösen felaprózását, osztályozását, 
brikettálását, kokszolását gazdasági tevékenység keretében végzi;

11. energiatermék:
a) a 2701 11 00-2702 20 00, – az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék 

és a  2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a  tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén 
kivételével – a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 
10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,

b) a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, 
a 3824 90 87-3824 90 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 
2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy 
felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, 
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

d) bármely olyan, az a)–c) pontban foglaltaktól eltérő termék,
da) amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,
db) amelyet tüzelő-, fűtőanyagként

 történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;
12. ETBE: a 2909 19 10 KN-kód szerinti etil-tercier-butil-éter;
13. fenntarthatósági bizonyítvány:  a bioüzemanyagok fenntartható előállításának szabályairól szóló 

jogszabályban foglaltak szerint kiállított, a  bioüzemanyag fenntartható módon történt előállítását igazoló 
okmány;

14. földgáz: a 2711 11 00 és a 2711 21 00 KN-kód szerinti termék;
15. földgázfelhasználó: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználó;
16. földgáz felhasználási hely: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználási hely;
17. fűtőolaj: a 2710 19 62-2710 19 68 és a 2710 20 31-2710 20 39 KN-kód szerinti termék;
18. gázolaj: a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti termék;
19. hálózati engedélyes: a  villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyes és a  földgázellátásról 

szóló törvény szerinti földgázelosztó és szállítási rendszerüzemeltető;
20. jelölt gázolaj:  a gázolaj és a  kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 

16-i 2011/544/EU bizottsági végrehajtási határozata szerinti jelölőanyaggal megjelölt gázolaj;
21. kereskedelmi gázolaj: gázolaj, amelyet

a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 
7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel 
(nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy

b) akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a  közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó 
gépjárművel végzett személyszállításhoz

 használnak fel;
22. kémiai redukció: olyan elektronfelvétellel járó folyamat, amelynek eredményeként a redukáló anyag oxidációs 

száma csökken, azaz csökken a pozitív, nő a negatív töltések száma;
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23. kiegészítő üzemanyagtartály: a konténerbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a hűtőberendezések vagy 
a  speciális konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni működéséhez az  üzemanyag közvetlen 
felhasználását biztosítja;

24. kohászati folyamat: nyersvasgyártás, acélgyártás, alumíniumgyártás, színesfémgyártás, vas-, acél-, alumínium- 
és színesfémöntés, érczsugorítás, zsugorítmánygyártás, meleghengerlés, hideghengerlés, lemezfeldolgozás, 
melegsajtolás, kovácsolás, bevonatolás, kokszgáztisztítás;

25. lakossági energiafogyasztó:  a földgázellátásról szóló törvény szerinti és a  villamos energiáról szóló törvény 
szerinti lakossági fogyasztó, valamint az  a  felhasználó, aki szenet saját háztartása fogyasztásának céljára 
vásárol és az  így vásárolt szénnel nem folytat gazdasági tevékenységet, valamint a  szén vásárlásakor erről 
az energiakereskedőnek írásban nyilatkozik;

26. LPG: a 2711 12 11–2711 19 00 KN-kód szerinti cseppfolyósított szénhidrogén;
27. megfigyelt termék: az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű

a) 2709 00 10 KN-kód szerinti termék, kivéve a  stabilizálatlan (50 °C-on 0,7 barnál nagyobb 
gőznyomású) gazolint,

b) 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 20 90, 3811 21 00 és 3811 29 00 KN-kód szerinti termék,
c) 3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 95 térfogatszázalékban kőolajból és bitumenes 

ásványokból nyert olajat tartalmaz,
d) 3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 85 térfogatszázalékban etil-alkoholt tartalmaz;

28. mezőgazdasági termelő: a  mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett 
személy;

29. minősített földgázellátási üzemzavar: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott
a) földgázellátási zavarnak az  energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított 

esete, amelynek következtében a földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátása 
csak az egy telephelyen 500 m3/óra vagy azt meghaladó lekötött teljesítményű földgázfelhasználók 
földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy amely 
a földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátását közvetett módon veszélyezteti,

b) földgázellátási válsághelyzet;
30. motorfejlesztés:  a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 

a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági 
rendelet (a  továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 2.  cikk 86.  pontja szerinti kísérleti fejlesztés során 
a  környezetet jobban kímélő motorok technológiai fejlesztése érdekében helyhez kötött, próbapadon 
tesztelt motorokban üzemanyag felhasználása;

31. ömlesztett szállítás: energiatermék szállítása közúti tankautóban, vasúti tartálykocsiban, tartályhajóban, 
tankkonténerben vagy 210 liternél nagyobb űrtartalmú kiszerelésben;

32. petróleum: a 2710 19 21 KN-kód szerinti termék;
33. repülőgép-üzemanyag: a 2710 12 31 KN-kód szerinti repülőbenzin és a 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag 

petróleum;
34. speciális konténer: minden olyan tartály megfelelő berendezésekkel ellátva, amelyek speciálisan a  hűtő-, 

oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek;
35. szervezett energiapiac:  speciális árutőzsde, ahol a  földgáz, a  villamos energia és a  szén kereskedelme 

szabványosított ügyletek formájában működik;
36. szén: a 2701 11 00-2702 20 00 és a 2704 00 10-2704 00 90 KN-kód szerinti termék;
37. távhőtermelő létesítmény: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti létesítmény;
38. terméktávvezeték adóraktár: energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására létesített 

összefüggő csővezetékrendszer
a) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles 

mérési ponttól az energiaterméket átvevő adóraktárban lévő első hiteles mérési pontig,
b) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles 

mérési ponttól az  energiaterméket átvevő jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő első 
hiteles mérési pontig,

c) a Magyarország államhatárán belépő csővezeték első belföldön lévő hiteles mérési pontjától 
az  energiaterméket átvevő adóraktárban vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő 
első hiteles mérési pontig,
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d) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles 
mérési ponttól a  Magyarország államhatárát elhagyó csővezeték utolsó belföldön lévő hiteles 
mérési pontjáig;

39. tiszta növényi olaj: a 1507 10 10-1518 00 99 KN-kód szerinti növényi olaj, amennyiben üzemanyagkénti vagy 
tüzelő-, fűtőanyagkénti felhasználásra állítják elő;

40. üzemanyagtartály: a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely az üzemanyagnak 
közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszi lehetővé a jármű haladásához, valamint a jármű 
hűtő- és klímaberendezésének működését biztosítja; továbbá az  a  szilárdan beépített gáztartály, amely 
közvetlenül a  gázzal való üzemelést teszi lehetővé; valamint az  egyéb berendezések tartályai, amelyekkel 
adott esetben a gépjárművet felszerelik;

41. villamos energia: a 2716 00 00 KN-kód szerinti termék.
 (3) E törvény alkalmazásában a  sör, a  csendes és habzóbor, az  egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a  köztes 

alkoholtermék és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan
  1. alkoholtermék:

a) a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 
meghaladja a 22 térfogatszázalékot,

b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 
meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot,

c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó 
olyan termék, amely nem tartozik az  a) és b)  pontban meghatározott KN-kódok alá és tényleges 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot;

  2. aroma: az  élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal 
rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az  1601/91/EGK tanácsi rendelet, a  2232/96/EK és a  110/2008/EK 
rendelet, valamint a  2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott anyag;

  3. bérfőzető: az  a  18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a  tulajdonában álló gyümölcsből 
(gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot;

  4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat;
  5. borászati melléktermék: a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermék;
  6. borkísérő okmány: az  agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében megállapított tartalmú, 

formanyomtatványként vagy számítógéppel előállított bizonylat;
  7. borpiaci év: augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszak;
  8. csendes bor: – a  habzóbor és az  egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a  2204 21 11-2205 90 90 KN-kód 

szerinti olyan termék, amelynek
a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, 

hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik,
b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, feltéve, 

hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő és a  végtermékben található 
alkohol teljes mértékben erjedésből származik;

  9. denaturálás: az etil-alkoholt tartalmazó termék emberi fogyasztásra való alkalmatlanná tétele
a) véglegesen, a  jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az  alkohol teljes denaturálására 

vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. november 22-i 3199/93/EK bizottsági 
rendeletben (a  továbbiakban: 3199/93/EK bizottsági rendelet) meghatározott eljárással 
(a továbbiakban: teljes denaturálás),

b) a végrehajtási rendeletben meghatározott más módon (a továbbiakban: részleges denaturálás);
10. egyéb csendes erjesztett ital:

a) – a csendes és habzóbor, valamint az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 21 06-2205 90 
90 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, 
de legfeljebb 10 térfogatszázalék,

b) – a  sör és az  egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a  2206 00 10-2206 00 89 KN-kód szerinti 
olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb  
10 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 10 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb  
15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a  végtermékben található alkohol teljes 
mértékben erjedésből származik;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31993R3199
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31993R3199
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11. egyéb habzó erjesztett ital: – a habzóbor kivételével – a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 
90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon 
rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a  20 °C-on oldott állapotban jelen 
lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 
1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma  
13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben 
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;

12. gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik;
13. habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amely 

dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne 
a  20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, 
és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy 
a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;

14. intermedier: a  nyersanyagtól a  vegyipari és gyógyszeripari késztermékig terjedő gyártási folyamat egyes 
fázisaiban előálló gyártásközi vegyi termék;

15. ISZBIR: az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, a szőlő-bor ágazati nyilvántartással, 
adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos uniós és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató 
informatikai rendszer;

16. kisüzemi bortermelő: az  a  borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és 
gazdaságilag független személy, aki megfelel az  alábbi követelményeknek, továbbá az  a  más borászati 
üzemtől jogilag és gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és 
gazdasági kapcsolatban lévő másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:
a) az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint évi 1000 hl csendes bort állít elő,
b) szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a  mezőgazdasági 

termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, az  1037/2001/EK  
és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII.  melléklet II. részében felsorolt terméket 
másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és

c) csendes bort – a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve – nem 
szerez be, és csendes boron kívül, valamint a  saját előállítású csendes borból évente legfeljebb  
10 000 liter   palackos erjesztésű habzóbor előállításán, tárolásán kívül, ha utóbbi termékből 
a  kisüzemi bortermelő készlete nem haladja meg a  10 000 litert, más jövedéki terméket nem állít 
elő, nem tárol és nem hoz forgalomba;

17. kisüzemi sörfőzde: évente 20 ezer hektoliternél kisebb mennyiségű sört előállító, más sörgyártó üzemtől 
jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia 
alapján működő adóraktár;

18. köztes alkoholtermék: – a  sör, a  csendes és habzóbor, valamint az  egyéb csendes és habzó erjesztett ital 
kivételével – a  2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma  
1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék;

19. magánfőzés: a  párlatnak a  magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára 
kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;

20. magánfőző: az  a  18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel 
rendelkezik;

21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados 
kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a  2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti 
termékek közül a seprőpárlat;

22. sör: a  2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a  2206 00 31-2206 00 89 KN-kód szerinti 
termékek közül a  2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az  alkoholmentes italok elegye, feltéve, hogy 
a termék tényleges alkoholtartalma mindkét esetben meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot;

23. szőlőtermelő: az a személy, aki bármilyen jogcímen használatában lévő szőlőültetvényt művel;
24. tényleges alkoholtartalom: a  termékben jelen lévő etil-alkohol térfogatának aránya a  termék teljes 

térfogatához viszonyítva 20 °C hőmérsékleten;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32013R1308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32013R1308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32013R1308
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25. termelői borkimérés: az  egyszerűsített adóraktár engedélyese vagy a  kisüzemi bortermelő saját termelésű 
csendes borának az  előállítás helyén vagy az  előállító használatában lévő, kereskedelmi törvény szerinti 
üzletben elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra történő, nem a  kereskedelmi törvény 
szerinti vendéglátás tevékenységnek minősülő értékesítése;

26. tiszta szesz: 100 térfogatszázalékos etil-alkohol;
27. tudományos és oktatási cél: az alkoholtermékek kutatásához kapcsolódó tudományos cél és köznevelési vagy 

felsőoktatási intézmény által vagy megbízásából ellátott oktatási cél.
 (4) E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan

  1. cigaretta:
a) a dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas és nem minősül szivarnak vagy 

szivarkának,
b) a dohányrúd, amelyet egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe töltenek, vagy 

cigarettapapír-lappal körbevesznek,
c) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként 

megfelel az a)–b) pontban meghatározott kritériumoknak;
  2. dohánygyártmány: a  cigaretta, a  szivar, szivarka, a  finomra vágott fogyasztási dohány, az  egyéb fogyasztási 

dohány és a  töltőfolyadék, kivéve a  kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó 
termék, amely nem tartalmaz dohányt és a  külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott 
hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik;

  3. dohánynövény: a 0602 90 50 KN-kód szerinti növény;
  4. dohánytörmelék: a  dohány feldolgozása és a  dohánytermékek előállítása során keletkező dohánylevél-

maradvány és melléktermék;
  5. egyéb fogyasztási dohány:

a) a finomra vágott fogyasztási dohányon kívüli, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas 
kész dohányvágat,

b) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként 
megfelel az a) pontban meghatározott kritériumoknak;

  6. elektronikus cigaretta: a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló 
elektronikus eszköz;

  7. fermentált dohány: az  a  dohány, amelyben a  megfelelő eljárások mellett olyan változások játszódtak le, 
amelyek következtében a dohány élvezeti célra alkalmassá vált;

  8. finomra vágott fogyasztási dohány:
a) olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben 

a  dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességűre 
vágott,

b) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként 
megfelel az a) pontban meghatározott kritériumoknak;

  9. fogyasztási dohány: az egyéb fogyasztási dohány és a finomra vágott fogyasztási dohány;
10. kész dohányvágat: olyan dohánygyártmány, amely pipadohány esetében pipában történő elszívásra, 

cigarettadohány esetében kézi töltésű cigaretta elkészítésére szolgál, beleértve a  dohányzásra alkalmas, 
ilyenkénti értékesítésre felkínált dohánytörmeléket is;

11. szárított dohány: a  tőről leszakított nyersdohány, a  2401 10 35-2401 20 95 KN-kód szerinti feldolgozatlan 
dohány, továbbá a 2401 30 00 KN-kód szerinti dohányhulladék;

12. szivar, szivarka:
a) a természetes dohánylevelekből álló külső borítékkal rendelkező dohányrúd,
b) a kocsányozott dohánykeverékből készült szivarbélből, valamint a  szivar szokásos színével 

megegyező színű, regenerált   dohánylevélből készült, és a  terméket – adott esetben a  füstszűrőt 
is beleértve, a  szopókával ellátott szivaroknál azonban a  szopóka kivételével – teljesen körülölelő, 
külső borítékból álló dohányrúd, amelynek tömege – füstszűrő vagy   szopóka nélkül – legalább  
2,3 gramm és legfeljebb   10 gramm, valamint amely hosszának legalább egyharmadánál mért 
kerülete eléri a 34 millimétert,

c) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként 
megfelel az a) és b) pontban meghatározott kritériumoknak;
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13. töltőfolyadék: folyadék, amely az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során kerül betöltésre, ideértve 
az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is.

3. Általános rendelkezések

4. § (1) Az adóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerét illeti.
 (2) Az adóbevételek biztosítása érdekében a  jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, 

szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.
 (3) Adómentesség, adókedvezmény annyiban alkalmazható, érvényesíthető, ha az  annak alapjául szolgáló jogügylet, 

más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a  szabály, az  adóelőny célját. Az  alkalmazhatóságot, illetve 
az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll.

 (4) E törvényt az európai uniós jogi aktusokkal összhangban kell értelmezni.
 (5) A jövedéki ügyeket – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – elektronikusan kell intézni.

4. Hatáskör

5. § (1) Jövedéki ügyben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami adó- és vámhatóság jár el.
 (2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a  lakóhely szerinti, a  magánfőzés szabályai 

betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az  előállított termék jogszabálysértő értékesítését  – 
pedig az  ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A  fővárosban 
a kerületi önkormányzati adóhatóság jár el.

 (3) Ha más hatóság a tevékenysége során a jövedéki termékkel összefüggő jogsértő magatartás gyanúját állapítja meg, 
a bizonyítékokat rögzíti, a  jövedéki terméket a  rá vonatkozó szabályok szerint lefoglalja, és ezt követően az ügyet 
az állami adó- és vámhatóságnak átadja.

II. FEJEZET
ADÓKÖTELEZETTSÉG, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓMENTESSÉG, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS

5. Adókötelezettség keletkezése

6. §  Adókötelezettség keletkezik, ha
a) a jövedéki terméket belföldön előállítják,
b) a jövedéki terméket importálják,
c) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket a 62. § szerinti kereskedelmi céllal vagy 

csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítják, vagy
d) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő 

kereskedelem keretében végzett szállítása során a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont c)  alpontja szerinti 
szabálytalanságot belföldön követik el.

6. Adófizetési kötelezettség keletkezése

7. § (1) Adófizetési kötelezettség keletkezik
a) a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásával, a szabadforgalomba bocsátás időpontjában,
b) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméknek a  62.  § szerinti kereskedelmi céllal 

belföldre szállításával,
c) jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállításával,
d) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő 

kereskedelem keretében végzett szállítása során a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont c)  alpontja szerinti 
szabálytalanság belföldön történő elkövetésével,

e) bármilyen energiatermék üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy 
fűtőanyagkénti kínálásával, értékesítésével vagy felhasználásával, ha korábban nem keletkezett adófizetési 
kötelezettség az adott felhasználásra megállapított adómértékkel,
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f ) ha az  adóraktár engedélyese az  5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött 
ásványolajat vagy megfigyelt terméket nem másik adóraktár engedélyesének, felhasználói engedélyesnek, 
nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti,

g) ha a  bejegyzett kereskedő az  5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött 
ásványolajat nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy másik 
tagállamból saját felhasználás céljára felhasználói engedély nélkül hoz be,

h) ha az importáló az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy 
megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti,

i) ha a  felhasználói engedélyes az  5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött 
ásványolajat nem másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, valamint a megfigyelt terméket nem 
felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba 
értékesíti,

j) a felhasználói engedélyesnél, valamint egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék vonatkozásában 
az  adóraktár engedélyesnél a  készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a  nyilvántartás szerinti 
készlet különbözete szerinti hiányra, illetve

k) a jövedéki engedélyes kereskedőnél az üzemanyag készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és 
nyilvántartás szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű elismert mennyiségű 
hiánnyal megegyező mennyiséget meghaladó – különbözete szerinti többletre.

 (2) A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor
a) a jövedéki termék elhagyja az adóraktár területét, kivéve ha a  jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá 

kerül,
b) az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a bejegyzett kereskedő átveszi,
c) az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a mentesített szervezet átveszi,
d) a jövedéki termék importálása révén a jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásra kerül, kivéve 

ha a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá kerül,
e) az adóraktári engedély hatályvesztését, visszavonását követően a  jövedéki termék – az  adófelfüggesztési 

eljárás keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy az adóraktári engedély 
hatályvesztését, visszavonását követő 30. nap, ha a  jövedéki termék az  adóraktár területét korábban nem 
hagyta el,

f ) az adóraktári engedély felszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a  jövedéki termék elhagyja 
az adóraktár területét, kivéve ha a jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladják,

g) az adóraktári engedély végelszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a  jövedéki termék  
– az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az  adóraktár területét, vagy 
a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180. nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban 
nem hagyta el, illetve

h) a 3.  § (1)  bekezdés 44.  pont a)–b) és d)–g)  alpontja szerinti szabálytalanság az  állami adó- és vámhatóság 
tudomására jut.

 (3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki termék belföldre megérkezik,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki terméket a címzett átveszi,
c) az (1)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben az  az időpont, amikor a  szabálytalanság az  állami adó- és 

vámhatóság tudomására jut,
d) az (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben az  az időpont, amikor a  terméket előállítják, kínálják, értékesítik 

vagy felhasználják,
e) az (1)  bekezdés f )  pontja szerinti esetben az  az időpont, amikor az  adóraktár engedélyese az  egyéb 

ellenőrzött ásványolajat szabadforgalomba bocsátja vagy a  megfigyelt termék elhagyja az  adóraktár 
területét,

f ) az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti esetben a szabadforgalomba bocsátás időpontja,
g) az (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a termék elhagyja a felhasználói engedélyes 

üzemét, illetve
h) az (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti esetben a készletfelvétel időpontja.

 (4) Az (1)  bekezdéstől eltérően nem keletkezik adófizetési kötelezettség a  légiutas-ellátási tevékenység keretében 
importált, másik tagállamból belföldre behozott jövedéki termékre.
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8. § (1) Az adófizetési kötelezettség a
a) 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jövedéki termék EKO-n feltüntetett címzettjét, ennek hiányában 

a jövedéki termék birtokosát,
b) 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csomagküldő kereskedőt,
c) 7.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben a  szállításra a  jövedéki biztosítékot nyújtó személyt és 

a szabálytalanság elkövetésében résztvevő személyt,
d) 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a termék birtokosát,
e) 7. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét,
f ) 7. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt,
g) 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az importálót,
h) 7. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti esetben a felhasználói engedélyest vagy az adóraktár engedélyesét,
i) 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esetben a jövedéki engedélyes kereskedőt,
j) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét,
k) 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt,
l) 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a mentesített szervezetet,
m) 7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérő személyt vagy akinek 

a megbízásából a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérték,
n) 7. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti esetben a korábbi adóraktár engedélyesét vagy azt a személyt, akinek 

a részére a jövedéki terméket átadják, illetve
o) 7. § (2) bekezdés h) pontja szerinti,

oa) a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont a) és b)  alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében 
a  jövedéki terméket feladó adóraktár engedélyesét, a  bejegyzett feladót vagy azt a  személyt, 
aki az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra a  jövedéki biztosítékot nyújtotta és 
a szabálytalan kikerülésben résztvevő személyt, aki tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott 
az adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülés szabálytalan voltáról,

ob) a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont d)  alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében az  adóraktár 
engedélyesét,

oc) a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont e)  alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a  jövedéki 
termék birtokosát és minden olyan személyt, aki a szabálytalan tárolásban részt vesz,

od) a  3.  § (1)  bekezdés 44.  pont f )  alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a  jövedéki 
termék előállítóját és minden olyan személyt, aki a szabálytalan előállításban részt vesz,

oe) a 3. § (1) bekezdés 44. pont g) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a szabálytalan 
importálásban résztvevő személyt

terheli.
 (2) Ha az (1) bekezdés alapján több személy kötelezett az adófizetésre, felelősségük egyetemleges.

7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

9. § (1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a) a nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló 

helyen, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító 
raktár együttes területén kialakított adóraktár engedélyese a végső úti céllal harmadik országba utazó utas 
részére értékesített jövedéki termékre,

b) az adóraktár engedélyese az utasoknak történő felszolgálás céljából a harmadik országba közvetlenül repülő 
repülőgépek részére átadott jövedéki termékre,

c) az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló,
ca) minőség-ellenőrzés, adóellenőrzés céljára felhasznált, átadott jövedéki termékre,
cb) megsemmisített jövedéki termékre,

d) a közvetlen fogyasztásra szánt italt és az  energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb  
0,2 térfogatszázalék arányban adózott üzemanyagba történő bekeverése során keletkezett energiaterméket 
előállító személy, ha az összetevőkre megfizetett adó összege nem kevesebb mint a keverékükből előállított 
jövedéki termék után fizetendő adó összege,

e) az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, teljesen megsemmisült 
vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
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f ) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó vagy az a személy, aki az adófelfüggesztési eljárás keretében 
végzett szállításra a jövedéki biztosítékot nyújtotta, az adófelfüggesztési eljárás keretében feladott és teljesen 
megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,

g) a 8.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személy a  szállítás során teljesen megsemmisült vagy 
helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,

h) a felhasználói engedélyes a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
i) a diplomáciai és a  konzuli képviselet és a  diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a  nemzetközi 

szervezet és a  nemzetközi szervezet tagja a  harmadik országból vámmentesen behozható mennyiségű 
jövedéki termékre,

j) a mentesített szervezet a  másik tagállamból behozott, legfeljebb az  i)  pont szerinti mennyiségű jövedéki 
termékre,

k) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi 
rendelet 25–27. és 107. cikke alapján harmadik országból jövedéki terméket vámmentesen behozó személy,

l) az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, ETBE-előállítás céljára 
felhasznált jövedéki termékre.

 (2) A jövedéki termék teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását az  állami adó- és vámhatóság 
igazolja, ha az  (1)  bekezdés f )–g)  pontja szerinti személy kérésére az  általa bemutatott bizonyítékok alapján 
megállapítható, hogy a teljes megsemmisülés vagy a helyrehozhatatlan károsodás belföldön következett be, vagy 
ha ez nem állapítható meg, de a teljes megsemmisülést vagy a helyrehozhatatlan károsodást belföldön fedezték fel.

 (3) Az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti személy, ha a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan 
károsodása belföldön következik be,
a) haladéktalanul bejelentést tesz a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal az állami adó- és 

vámhatósághoz,
b) feltárja az eset körülményeit az állami adó- és vámhatóság vizsgálatáig,
c) gondoskodik a helyszín biztosításáról és a további megsemmisülés megakadályozásáról.

 (4) Belföldön az állami adó- és vámhatóság
a) a benyújtott bizonyítékok alapján bírálja el, hogy milyen mennyiség minősül a  3.  § (1)  bekezdés 45.  pont 

a) alpontja szerint teljesen megsemmisültnek vagy helyrehozhatatlanul károsodottnak,
b) legfeljebb a  végrehajtási rendeletben, csendes bor esetében pedig az  agrárpolitikáért felelős miniszter 

rendeletében meghatározott mértéket ismeri el a 3. § (1) bekezdés 45. pont b) alpontja szerinti hiányként.
 (5) Az állami adó- és vámhatóság a  (4)  bekezdés szerinti döntéséről, ha a  jövedéki termék feladója nem belföldi 

személy, kérésre tájékoztatja a jövedéki termék feladóját és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát.

8. Szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás és a szabadforgalomba 
bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett 
szállítása során

10. § (1) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során szabálytalanság történik, akkor tekintendő belföldi 
szabadforgalomba bocsátásnak, ha a szabálytalanságot belföldön követték el.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti elkövetés helye nem állapítható meg, de a  szabálytalanságot belföldön észlelték, 
a szabadforgalomba bocsátás helye és időpontja az, ahol és amikor a szabálytalanságot észlelték.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben az állami adó- és vámhatóság értesíti a feladás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát.

 (4) Ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében szállított, belföldön feladott jövedéki termék nem érkezett meg 
a  rendeltetési helyére, de a  szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, ezt a  körülményt úgy kell tekinteni, 
hogy a szabadforgalomba bocsátás belföldön és az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetekor 
történt. Ez  alól kivétel, ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő négy hónapon 
belül az állami adó- és vámhatóság által elfogadott bizonyítékot mutatnak be az adófelfüggesztési eljárás keretében 
végzett szállítás belföldtől eltérő befejeződéséről vagy a szabálytalanság belföldtől eltérő elkövetésének helyéről.

 (5) Ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében belföldről végzett szállítás során a  jövedéki biztosítékot nyújtó személy 
nem tudott vagy nem tudhatott arról, hogy a  jövedéki termék nem érkezett meg a  rendeltetési helyre, az  állami 
adó- és vámhatóság által erre irányuló közlést követően egy hónap áll rendelkezésére arra, hogy bizonyítékot 
nyújtson be az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződéséről vagy a  szabálytalanság 
elkövetésének helyéről.
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 (6) Ha a  (2)  bekezdés és a  (4)  bekezdés szerinti esetben az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás 
kezdetét követő három éven belül a  szabálytalanság elkövetésének belföldtől eltérő helye bizonyítottá 
válik, a  szabadforgalomba bocsátás helyének a  szabálytalanság elkövetésének helyét kell tekinteni. Ha 
az adófelfüggesztési eljárás keretében belföldtől eltérő helyről végzett szállítás kezdetét követő három éven belül 
a szabálytalanság elkövetésének belföldi helye bizonyítottá válik, a szabadforgalomba bocsátás helyének belföldet 
kell tekinteni.

 (7) Ha a  (6)  bekezdés szerinti esetben a  szabálytalanság helye belföld, az  állami adó- és vámhatóság értesíti annak 
a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az adót megfizették. Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a szabálytalanság 
helye belföldtől eltérő hely, az állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön megfizetett adó visszatérítése vagy 
levonása iránt azt követően, hogy a szabálytalanság elkövetése szerinti tagállamban az adót megfizették.

 (8) Ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék feladási helye és rendeltetési helye is belföld 
és a jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyére, de a szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, 
ezt a  körülményt úgy kell tekinteni, hogy a  szabadforgalomba bocsátás az  adófelfüggesztési eljárás keretében 
végzett szállítás kezdetekor történt. Ez  alól kivétel, ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás 
kezdetét követő négy hónapon belül az  állami adó- és vámhatóság által elfogadott bizonyítékot mutatnak be 
az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződéséről.

11. § (1) Ha a  belföldtől eltérő helyen szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú 
és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során szabálytalanság történik, és a  szabálytalanság 
elkövetésének helye belföld, az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség belföldön keletkezik.

 (2) Ha a  szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő 
kereskedelem keretében végzett szállítása során történt szabálytalanság elkövetési helye nem állapítható meg, de 
az észlelése belföldön történt, úgy kell tekinteni, hogy a szabálytalanságot belföldön követték el.

 (3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a jövedéki termék beszerzését követő három éven belül bizonyítottá válik, hogy 
a szabálytalanság elkövetésének helye belföldtől eltérő hely, az állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön 
megfizetett adó visszatérítése vagy levonása iránt azt követően, hogy a  szabálytalanság elkövetése szerinti 
tagállamban az adót megfizették.

9. Adó-visszaigénylés

12. §  A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult
a) az a személy, aki adózott jövedéki terméket exportál,
b) az adóraktár engedélyese a  fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy jövedéki termék 

előállítására felhasznált, adózott jövedéki termék után,
c) a mentesített szervezet a  13.  §-ban meghatározott feltételekkel és korlátokkal, a  belföldön beszerzett, 

adózott jövedéki termék után,
d) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő 

szállítása esetén az  EKO szerinti szállító, ha bemutatja az  EKO-nak a  jövedéki termék címzett által történt 
átvételét igazoló példányát és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy 
annak biztosításáról,

e) a csomagküldő kereskedő, ha a  másik tagállamban megfizette a  jövedéki adót és erről bemutatja a  másik 
tagállam illetékes hatóságának igazolását,

f ) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő 
szállítása esetén az  EKO szerinti szállító és a  csomagküldő kereskedő, ha a  szállítás során nem belföldön 
elkövetett szabálytalanságot követően a 11. § szerint megfizették a jövedéki adót és erről bemutatja a másik 
tagállam illetékes hatóságának igazolását,

g) az a  személy, aki adózott jövedéki terméket olyan tevékenységhez használ fel, amelyre adófizetési 
kötelezettség alóli mentesülés érvényesíthető,

h) a 9.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adóraktár engedélyese által a  másik tagállamba utazó utas részére 
értékesített, majd az utastól az adóraktár engedélyese által visszavásárolt, adózott jövedéki termék után,

i) a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített, a)–h) pont alá nem sorolható 
személy, szervezet.
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13. § (1) A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult viszonosság esetén
a) a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a  nemzetközi szervezet a  számviteli nyilvántartásban 

a  rendeltetésszerű működéshez szükséges pénzügyi kiadásként kimutatott hivatalos célra beszerzett 
következő jövedéki termék után:
aa) a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 

jelzéseinek oltalmáról, valamint az  1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szeszes 
ital tekintetében 1500 liter/év mennyiségben, az egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi 
korlátozás nélkül,

ab) a  cigaretta tekintetében 60 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az  egyéb dohánygyártmányok 
tekintetében mennyiségi korlátozás nélkül,

b) a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a  nemzetközi szervezet tagja személyes célra, de legfeljebb  
300 ezer forint értékben beszerzett következő jövedéki termék után, amelybe beleszámítandó a  termékek 
és igénybe vett szolgáltatások után az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 
szerint visszaigényelt általános forgalmi adó:
ba) üzemanyag tekintetében 2000 liter/év vagy kg/év mennyiségben,
bb) a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 

jelzéseinek oltalmáról, valamint az  1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szeszes 
ital tekintetében 150 liter/év mennyiségben, egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi 
korlátozás nélkül,

bc) cigaretta tekintetében 25 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az  egyéb dohánygyártmányok 
tekintetében mennyiségi korlátozás nélkül.

 (2) A viszonosság tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozata az irányadó.
 (3) Az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erejét, polgári állományát és éttermét, kantinját, vagy 

a  törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján a  szerződésben részes más állam fegyveres erejét, polgári 
állományát megillető adó-visszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség képviselőjeként a Magyar Honvédség 
pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szerve gyakorolja.

III. FEJEZET
ENGEDÉLYEK

10. Engedélyek megadása

14. § (1) E törvény szerinti engedélyre olyan személy jogosult,
a) aki könyvvezetési kötelezettségének a  kettős könyvvezetés szabályai vagy egyéni vállalkozó és 

mezőgazdasági őstermelő esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tesz eleget,
b) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása kivéve, ha arra 

részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
d) aki jövedéki biztosítékot nyújt,
e) aki rendelkezik azokkal a  hatósági engedélyekkel, igazolásokkal, amelyeket jogszabály a  folytatni kívánt 

tevékenység gyakorlásához külön előír,
f ) akinél a tevékenység gyakorlásához és az ellenőrzések folytatásához szükséges tárgyi feltételek adottak,
g) akit vagy akinek vezetőjét, vezető tisztségviselőjét

ga) a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978. évi IV. törvény 2013. június 30-án hatályos gazdasági vagy 
a közélet tisztasága elleni,

gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. 
Fejezetében meghatározott

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték el vagy a kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az  eseti bejegyzett kereskedő és 
a bejegyzett feladó esetében 15 napon belül bírálja el, amelyet az állami adó- és vámhatóság kivételesen indokolt 
esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.
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 (3) Egy adott, földrajzilag körülhatárolt hely telephelyként való működése a  kérelmező részére nem engedélyezhető, 
ha a  korábban ott folytatott, e  törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított adó-, 
bírság-, pótléktartozás vagy zárjegyhiánnyal kapcsolatos tartozás nem került megfizetésre, feltéve, hogy a tartozást 
eredményező tevékenységet
a) a kérelmező, a  kérelmező Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli 

hozzátartozója, illetve élettársa folytatta, vagy
b) olyan jogi személy folytatta,

ba) amely a kérelmezőben a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik,
bb) amelynek a tartozás felhalmozásának időszakában vezető tisztségviselője, annak Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója vagy élettársa a  kérelmező jogi személyben a  Ptk. szerinti többségi befolyással 
rendelkezik,

bc) amelyben a  tartozás felhalmozásának időszakában a  Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező 
személy a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik a kérelmezőben, vagy

bd) amelyben a  kérelmezőnek, a  kérelmező Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának, illetve élettársának, 
a  kérelmező vezető tisztségviselőjének, a  kérelmező vezető tisztségviselője Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozójának illetve élettársának a  Ptk. szerinti többségi befolyása volt a  tartozás 
felhalmozásának időszakában.

11. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása

15. § (1) Az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély hatályát veszti, ha
a) az engedélyes magánszemély meghal, kivéve, ha örököse a  tevékenység folytatásának szándékát a  halál 

bekövetkezését követő 30 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti és az e törvényben előírt, 
az engedélyesek által teljesítendő feltételeknek megfelel;

b) a jogi személy engedélyes jogutód nélkül megszűnik;
c) az engedélyt visszaadják.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  engedély megadásánál figyelembe vett vagy az  engedély kiadását követően 
teljesítendő feltételek teljesülését és a tevékenység végzésének körülményeit folyamatosan vizsgálja.

 (3) Ha az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő feltételek teljes vagy 
részleges elmaradása, vagy a tevékenység végzésének valamely körülménye a tevékenység ellenőrizhetőségét vagy 
az adófizetési kötelezettség teljesítését
a) veszélyezteti, és

aa) a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül van lehetőség, az  állami adó- és vámhatóság 
az engedélyt a hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti és ha az engedélyes 
a kitűzött határidő elteltéig a hiányosságot nem szünteti meg, az engedélyt visszavonja,

ab) a  hiányosság megszüntetésére 30 napon belül nincs lehetőség, az  állami adó- és vámhatóság 
az engedélyt visszavonja,

b) nem veszélyezteti, az  állami adó- és vámhatóság felszólítja az  engedélyest a  hiányosság megszüntetésére 
és ha az  engedélyes a  felszólításban meghatározott határidőn belül nem szünteti meg a  hiányosságot, 
az engedélyt visszavonja.

 (4) Az engedély visszavonásáról és az engedély felfüggesztéséről hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül azonnal 
végrehajtható.

 (5) Az engedély felfüggesztéséről hozott döntés hatálya nem terjed ki a (8) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre, 
ha a  termelés leállítása műszaki, biztonsági, vagy katasztrófavédelmi szempontból indokolatlan kockázatokkal, 
károkkal járna.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti feltétel fennállását az állami adó- és vámhatóság az engedélyes kérelmére az engedélyben 
rögzítheti.

 (7) Ha az engedély felfüggesztésére okot adó körülményt az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus 
rendszer észleli, az  elektronikus rendszer automatikus intézkedése útján megtagadja az  elektronikus átvételi 
elismervény továbbítását és az e-TKO tervezet jóváhagyását, továbbítását, valamint erről értesíti az engedélyest.

 (8) A (7) bekezdés szerinti automatikus intézkedést az állami adó- és vámhatóság soron kívül, de legkésőbb 3 napon 
belül felülvizsgálja és fenntartásának szükségessége esetén indokolt döntést hoz az  engedély felfüggesztéséről, 
amely ellen önálló fellebbezésnek van helye. Ha a  felülvizsgálat eredményeként az  intézkedés fenntartása 
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nem indokolt, az  állami adó- és vámhatóság automatikusan megszünteti, és erről az  engedélyest tájékoztatja. 
Az engedély felfüggesztésének időtartama alatt
a) az állami adó- és vámhatóság – az  engedélyes értesítése mellett – az  uniós számítógépes rendszerben 

az engedélyes által kiállított elektronikus okmányt nem hagyja jóvá, nem továbbítja, az engedélyes részére 
elektronikus okmányt nem küld meg, nem továbbít, zárjegyet nem bocsát rendelkezésre,

b) az engedélyes jövedéki terméket szabadforgalomba nem bocsáthat, adófelfüggesztési eljárás keretében nem 
adhat fel és nem vehet át, szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket nem forgalmazhat, és

c) az engedélyes jövedéki terméket nem állíthat elő, nem használhat fel, adófizetési kötelezettség alóli 
mentesülést eredményező tevékenységet nem végezhet.

 (9) A (3)  bekezdéstől eltérően közteher nem teljesítése, továbbá köztartozás megállapítása esetén az  állami adó- és 
vámhatóság abban az esetben vonja vissza az engedélyt, ha az engedélyes
a) bármely adónemben fennálló közteherfizetési kötelezettségét vagy tartozását az  esedékességet követő  

60 napon belül nem teljesítette, feltéve, hogy a kötelezettség összege a 100 ezer forintot meghaladja, kivéve, 
ha az  engedélyes az  engedély visszavonására irányuló hatósági eljárás megkezdéséig a  kötelezettségét 
megfizette, vagy arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, vagy

b) terhére a vizsgált időszakra vonatkozó közteherfizetési kötelezettség 10 százalékát meghaladó köztartozást 
jogerősen állapít meg és a magatartás jellegére tekintettel az adóbírság mérséklését az Art. kizárja.

12. Engedéllyel rendelkezők

16. § (1) Az  engedélyes által vezetett nyilvántartás adatai egyértelműen hozzárendelhetők az  azok alapjául szolgáló 
bizonylatokhoz.

 (2) Az engedélyesnek az előállított, felhasznált, tárolt, forgalmazott, szállított jövedéki termék eredetét hitelt érdemlően 
igazolnia kell.

 (3) Az engedélyben rögzített, valamint az  állami adó- és vámhatóság által elfogadott egyéb, engedélykérelemben 
megadott adat változását a 24. § (1) bekezdése szerint a változást követő munkanapon adatszolgáltatásra kötelezett 
engedélyes ezen adatszolgáltatás keretében, egyéb engedélyes a változást követő 8 napon belül bejelenti az állami 
adó- és vámhatóságnak abban az esetben is, ha az egyébként az engedély módosítását nem igényli.

17. § (1) Az adóraktár engedélyese, a felhasználói engedélyes és a jövedéki engedélyes kereskedő készletfelvétellel
a) évente, a tárgyév utolsó napjával vagy a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó az üzleti év 

mérlegfordulónapjával megállapítja,
b) az engedély hatályvesztésének, visszavonásának napjával megállapítja,
c) az állami adó- és vámhatóság által kezdeményezett készletfelvétel esetén az ellenőrzés napjával megállapítja, 

és
d) az a)–c)  pontban meghatározottakon túl – választása szerint – félévente, negyedévente vagy havonta 

megállapíthatja
a tényleges készletet.

 (2) Az (1)  bekezdés a)–b) és d)  pontja szerinti készletfelvételt az  adóraktár engedélyese, a  felhasználói engedélyes és 
a jövedéki engedélyes kereskedő az azt megelőző 3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti készletfelvételre
a) adóraktár engedélyese esetében – az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti eset kivételével – az  állami adó- és 

vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett,
b) egyéb esetben az állami adó- és vámhatóság döntése alapján az állami adó- és vámhatóság jelenlétében és 

ellenőrzése mellett
kerülhet sor.

 (4) A készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetével az elszámolási 
időszak zárókészletét módosítani kell.

13. Jövedéki biztosíték

18. § (1) Az  adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítással, tárolással és az  adófizetési kötelezettség teljesítésével 
járó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.

 (2) A jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték és a (16) bekezdés szerinti készfizető kezesség lehet.
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 (3) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül az  állami adó- és vámhatóság által megadott jövedéki 
biztosíték számlára, jövedéki biztosíték céljára történő átutalás. A  készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után 
az állami adó- és vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs.

 (4) Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, 
amely a visszavonás lehetőségét az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásához is köti.

 (5) Nem fogadható el a  pénzügyi biztosíték, ha az  azt nyújtóval szemben a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló törvény szerinti kivételes intézkedés alkalmazására került sor vagy ha az  azt nyújtónál 
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosítási szükséghelyzet alakult ki.

 (6) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítással együtt járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak 
a  jövedéki termék kiszállítását követően még 4 hónapig, az  adófizetési kötelezettség teljesítésével járó 
adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátását követően még 60 napig 
kell érvényesíthetőnek lennie, az  adókockázatra jutó készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték pedig ugyanezen 
határidők leteltéig nem fizethető vissza a biztosítékot nyújtónak.

 (7) Jövedéki termék tagállamok közötti vagy másik tagállamon keresztül harmadik országba történő szállításának 
adókockázatát fedező pénzügyi biztosítékul az  Európai Unió valamennyi tagállamában érvényesíthető pénzügyi 
biztosítékot kell nyújtani.

 (8) A jövedéki biztosíték az  esedékességkor végrehajtható adó-, bírság-, pótléktartozásra, zárjegyhiányra és 
az  engedélyest terhelő egyéb költség fedezetére vehető igénybe a  végrehajtás szabályai szerint. A  követelés 
érvényesítésére külön végzés nélkül jogosult az állami adó- és vámhatóság.

 (9) A jövedéki biztosíték összegének csökkentése esetén az  állami adó- és vámhatóság haladéktalanul intézkedik 
a különbözet felszabadításáról vagy visszafizetéséről.

 (10) Az engedély hatályvesztése, visszavonása esetén a  jövedéki biztosíték a  (8)  bekezdés szerinti kötelezettségek 
teljesítését követően szabadítható fel.

 (11) Ha a  jövedéki termék harmadik országba történő kivitele másik tagállam(ok)on keresztül és a  83/1996. (VI. 14.) 
Korm. rendelettel kihirdetett, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményben foglaltak alapján történik, 
az egyezmény szerinti biztosíték az adófelfüggesztéssel történő szállításra jutó jövedéki biztosítéknak minősül.

 (12) Kérelemre engedélyezhető, hogy a jövedéki biztosítékot az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett 
a fuvarozó, a címzett, a jövedéki termék tulajdonosa vagy azok közül több személy együttesen, továbbá készfizető 
kezesség esetén a (16) bekezdés szerinti kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy nyújtsa.

 (13) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra jutó jövedéki biztosíték az  adófelfüggesztési eljárás 
keretében végzett szállítás 53. § (3) bekezdése szerinti befejeződésekor használható fel ismételten.

 (14) Az adókockázat szempontjából az  egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő gázolaj adótartalmát 
az üzemanyagcélú gázolaj adómértékének alapulvételével kell meghatározni.

 (15) Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania a központi költségvetési szervnek.
 (16) Az (1)  bekezdés szerinti adókockázatért vagy annak meghatározott részéért készfizető kezességet vállalhat, 

aki rendelkezik az  állami adó- és vámhatóság által a  (17)  bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott, 
hatályos kezességvállalási engedéllyel, amely tartalmazza a  kezességgel összességében vállalható legmagasabb 
összeghatárt, valamint az engedély időbeli hatályát.

 (17) Az állami adó- és vámhatóság a kezességvállalást annak a kérelmezőnek engedélyezi, aki
a) nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak, és
b) biztosítékot nyújt

ba) – a  kezességvállalás időpontját követően még legalább 4 hónapig érvényesíthető – pénzügyi 
biztosíték vagy

bb) készpénz
formájában.

 (18) A (16) bekezdés szerinti kezességet csak írásban, kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. Ha a kezességi nyilatkozatot 
az  állami adó- és vámhatóság elfogadja, azt bevonja, és a  kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból 
a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.

14. Adóraktári engedély

19. § (1) Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve
a) az ellenőrzött energiaterméken kívüli energiaterméket,
b) a magánfőzésben előállított párlatot,
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c) a közvetlen fogyasztásra szánt italt, ha az  összetevőkre megfizetett adó összege nem kevesebb mint 
a keverékükből előállított jövedéki termék után fizetendő adó összege,

d) az adófizetési kötelezettség alól mentesült, magánszemély által előállított sört, csendes bort, habzóbort, 
egyéb csendes és habzó erjesztett italt,

e) a kisüzemi bortermelő által előállított csendes bort, valamint előállítható vagy tárolható palackos erjesztésű 
habzóbort,

f ) a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholterméket,
g) a hulladékhasznosítási tevékenység során – a 48. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése 

mellett – köztes fázisban keletkezett egyéb ellenőrzött ásványolajat,
h) a biológiai ecet előállítása során – a 48. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – 

köztes fázisban keletkezett alkoholterméket,
i) az energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb 0,2 térfogatszázalék arányban adózott 

üzemanyagba történő bekeverése során keletkezett energiaterméket.
 (2) Adózatlan jövedéki termékből az  adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék vagy egyéb termék 

adóraktárban állítható elő.

20. § (1) Adóraktári engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult,
a) aki a jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus nyilvántartást vezet,
b) aki a végrehajtási rendelet szerinti jövedéki ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik vagy jövedéki ügyintézőt 

foglalkoztat,
c) akinél a  jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi 

feltételek adottak,
d) akinél az előállított, felhasznált, tárolt jövedéki termékek és a  jövedéki termékek felhasználásával előállított 

termékek pontos mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek adottak,
e) aki részletesen bemutatja az adóraktárban végezni kívánt tevékenységet.

 (2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti leírásban kell bemutatni
a) tevékenységét már folytató adóraktár esetén a 88. § (4) bekezdése alapján kért eltérés indokát,
b) a mintavételi szabályzatot, amennyiben tevékenysége során a 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti 

adófizetési kötelezettség alóli mentesülést kíván érvényesíteni.
 (3) Az adóraktár engedélyesének – kivéve, ha az  adóraktár engedélyese a  számvitelről szóló törvény szerint nem 

kötelezett könyvvizsgálatra – az  adóraktári engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által 
hitelesített (auditált) mérleggel kell rendelkeznie.

 (4) Az adóraktár engedélyese köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki 
a  telephelyen az  ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az  állami adó- és vámhatósággal történő 
kapcsolattartásért felelős.

 (5) Az (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kötelezettség teljesíthető az  állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre 
bocsátott, nyilvántartás vezetésére, valamint a  jövedéki okmányok és adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványok 
kiállítására alkalmas számítógépes programmal.

15. Adóraktár jövedéki biztosítéka

21. § (1) Az  adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték összegének a  81.  § szerinti adóelőleg összegével 
csökkentve – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell érnie
a) az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem az  adóraktár engedélyese által előállított 

jövedéki termékek adótartalmának összegét,
b) azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyeket az  53.  § (2)  bekezdése szerint elkezdődött, 

de az  53.  § (3)  bekezdése szerint még be nem fejeződött adófelfüggesztési eljárás keretében  
– az energiatermékek csővezetékes szállításának kivételével – szállítanak és

c) az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összegét.
 (2) Az adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege

a) jövedéki termék előállítását végző adóraktár esetében, ha egy hónapra vetítve átlagosan 
az  adófelfüggesztési eljárás keretében feladott és a  szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek 
mennyiségének legalább 75%-át az  adóraktár engedélyese állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve 
átlagosan az  általa adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 



6746 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 

75%-át adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel, az  adóraktári 
tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 80%-kal,

b) egyébként az adóraktári tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, 
de legfeljebb 30%-kal

csökken.
 (3) Nincs helye a jövedéki biztosíték (2) bekezdés szerinti csökkentésének

a) ha az adóraktár engedélyese az Art. szerinti kockázatos adózónak minősül,
b) az (5)  bekezdés, a  (6)  bekezdés b)  pontja, a  (7)  bekezdés, a  134.  § (5)  bekezdése és a  142.  § (2)  bekezdése 

szerinti esetben.
 (4) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani

a) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről 
és a  készletezés rendjéről szóló, az  energiapolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti normatív 
energiahordozó-készletre, valamint biztonsági energiahordozó-készletre,

b) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerint tárolt energiatermék 
készletére,

c) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény 
szerinti dohány-kiskereskedelmi ellátónál tárolt dohánygyártmány készletére.

 (5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű kiszolgálását 
végző adóraktár engedélyesének a  tárolt repülőgép üzemanyag készletére legfeljebb 200 millió forint összegben 
kell jövedéki biztosítékot nyújtani.

 (6) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani
a) az adóraktár engedélyesének telephelyei közötti szállításra,
b) az 1 milliárd forintot meghaladó összegre.

 (7) Az (1)  bekezdéstől eltérően az  adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani az  5 milliárd 
forintot meghaladó összegre.

 (8) E § alkalmazásában jövedéki termék előállítását végzi az  adóraktár engedélyese minden olyan esetben, amikor 
az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételét követő, változatlan összetételben történő 
tárolásán, adófizetési kötelezettséget keletkeztető felhasználásán, valamint adófelfüggesztési eljárás keretében 
történő feladásán vagy szabadforgalomba bocsátásán kívüli tevékenységet végez a  jövedéki termékkel vagy 
terméken.

 (9) Nem kell alkalmazni a  15.  § (3)  bekezdése szerinti engedély felfüggesztést, ha az  (1)–(7)  bekezdés 
figyelembevételével nyújtandó jövedéki biztosíték összege legfeljebb 10 ezer forinttal vagy 0,1%-kal, a két tényező 
közül a  nagyobb összegű értékkel, haladja meg az  adóraktár engedélyese által ténylegesen nyújtott jövedéki 
biztosíték összegét.

 (10) A (2)  bekezdés alkalmazásában az  azonos tevékenység végzésére jogosító, az  állami adó- és vámhatóság vagy 
jogelődje által kiadott engedély alapján a  saját vagy a  jogelőd által 10 évnél nem régebben végzett tevékenység 
időtartama beszámít a  biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba kivéve azt az  időszakot, amelyben 
az  időszakot beszámítani kívánó vagy jogelődje az  Art. szerinti kockázatos adózónak minősült. Az  engedélyes 
kérelmére az  azonos tevékenység végzésére jogosító, az  állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje által kiadott 
engedély alapján más engedélyes által 10 évnél nem régebben végzett tevékenység időtartamát is beszámítja 
az  állami adó- és vámhatóság, ha az  engedélyes a  beszámítani kívánt tevékenységet folytató jogi személy 
legalább 40 százalék szavazati joggal rendelkező tagja (részvényese) volt a  beszámítani kívánt időszakban, kivéve 
azt az  időszakot, amelyben a  beszámítani kívánt tevékenységet folytató jogi személy az  Art. szerinti kockázatos 
adózónak minősült.

 (11) A (2) bekezdés alkalmazásában a bejegyzett kereskedői engedéllyel 10 évnél nem régebben végzett tevékenység 
időtartama beszámít a  biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba, kivéve azt az  időszakot, amelyben 
az időszakot beszámítani kívánó az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült.

16. Az adóraktár működése

22. § (1) Az  adóraktár engedélyese az  adóraktárában tárolt adózott jövedéki terméket – kivéve az  LPG-t és az  egyéb 
cseppfolyósított szénhidrogént – az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméktől elkülönítve tárolja.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság a  20.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel teljesítése érdekében előírhatja 
az adóraktárban
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a) a tárolótartályok hitelesítését,
b) hitelesített mérőeszközök alkalmazását, vagy
c) hatósági zár alkalmazását.

 (3) Az adóraktár engedélyese a  jövedéki termék értékesítéséről kiállított számlán a  jövedéki termék KN-kódját is 
feltünteti.

 (4) Az adóraktári engedély felfüggesztését az adóraktár engedélyese is kérheti legfeljebb 1 évre.
 (5) Több telephellyel rendelkező adóraktár engedélyese esetében az  állami adó- és vámhatóság telephelyenként 

vizsgálja a 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését és alkalmazza a 15. § (7) bekezdése szerinti 
automatikus intézkedést.

 (6) Ha az  adóraktár engedélyese több telephely működtetésére rendelkezik jogosultsággal és e  jogosultsága csak 
az  egyik telephelyre vonatkozóan szűnik meg, a  hatályvesztést vagy az  engedély visszavonása esetén az  erről 
szóló határozat közlését követő 8 napon belül köteles az  adóraktár engedélyese a  20.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti elektronikus nyilvántartását a telephelyre vonatkozóan a hatályvesztés napjával lezárni, és készletfelvétellel 
megállapítani a tényleges zárókészletet.

 (7) Ha az  adóraktár engedélyesének valamennyi telephelyére vonatkozóan hatályát veszti az  adóraktári engedélye, 
valamennyi telephelyére vonatkozóan kell a  (6)  bekezdés szerint eljárni, és telephelyenként részletezve kell 
az abban meghatározott kötelezettséget teljesíteni.

17. Az adóraktár nyilvántartási kötelezettsége, adatszolgáltatás

23. §  Az elektronikus nyilvántartás alapján jövedéki termékenként és összesítve megállapítható és ellenőrizhető
a) a termék-előállításhoz felhasznált jövedéki és a  végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék 

mennyisége,
b) az előállított jövedéki és a végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék mennyisége,
c) az adóraktárban tárolt adózott termék mennyisége,
d) az adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, átvett és feladott jövedéki termék mennyisége, az  utóbbi 

esetben külön szerepeltetve az  53.  § (3)  bekezdése szerint már befejeződött és még be nem fejeződött 
szállítást,

e) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyisége,
f ) azon jövedéki termék mennyisége, amelyekre az  adóraktár engedélyese mentesült az  adófizetési 

kötelezettség alól,
g) az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összege,
h) az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatok.

24. § (1) Az  adóraktár engedélyese az  elektronikus nyilvántartás végrehajtási rendeletben meghatározott adatait – ha 
az  adatokban változás következett be – a  változást követő munkanapon, a  21.  § (7)  bekezdése szerinti összegű 
biztosíték nyújtása esetén, valamint ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség, a tárgyhót 
követő hónap 5. napjáig, telephelyenkénti bontásban megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Több műszakos 
üzemelés esetén a  tárgynapon megkezdett, de a  következő napra átnyúló műszak alatt történt jelentésköteles 
változásra vonatkozó adatokat a műszak befejezésének napján kell megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie
a) az előállított jövedéki termék mennyiségére,
b) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyiségére,
c) az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatokra,
d) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés elszámolására,
e) a 17. § (4) bekezdése szerinti készletkülönbözet elszámolására,
f ) az adózott termékkészlet változására,
g) a 120. § (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvre, és
h) a 89. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvre.

 (3) Az adatszolgáltatásának nem kell kiterjednie az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatokra, ideértve 
a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti adatokat, ha az  adóraktár engedélyese a  jövedéki termék szabadforgalomba 
bocsátásáról az  EKO adattartalmával megegyező adatokat a  szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg megküldi 
az állami adó- és vámhatóságnak.
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 (4) Az adóraktár engedélyese
a) a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti adatszolgáltatást, valamint az  (5)  bekezdés szerinti bejelentéseket akkor 

is a  változást követő munkanapon küldi meg az  állami adó- és vámhatóságnak, ha az  (1)  bekezdés szerint 
egyébként nem kötelezett a változást követő munkanapon teljesítendő adatszolgáltatásra, és

b) a  21.  § (7)  bekezdése szerinti összegű biztosíték nyújtása esetén a  jövedéki termék szabadforgalomba 
bocsátásáról az EKO adattartalmával megegyező adatokat a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg küldi 
meg az állami adó- és vámhatóságnak.

 (5) Az adóraktár engedélyese az adatszolgáltatás keretében teszi meg az e  törvényben és a végrehajtási rendeletben 
meghatározott bejelentéseit az állami adó- és vámhatóságnak, kivéve az azonnal vagy papíralapon teljesítendő, így 
a  9.  § (3)  bekezdése szerinti, a  (6)  bekezdés szerinti, az  54.  § (8)  bekezdése szerinti, az  58–60.  § szerinti és a  88.  § 
(3) bekezdése szerinti bejelentéseit.

 (6) Az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavart az  adóraktár engedélyese 
haladéktalanul írásban bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.

 (7) Ha az adatszolgáltatásra üzemszünet vagy az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett 
üzemzavar miatt nincs lehetőség, az  üzemszünet, üzemzavar végét követően az  adóraktár engedélyese 
haladéktalanul megküldi az állami adó- és vámhatóságnak az elmaradt adatszolgáltatásokat.

 (8) Ha az  adóraktár engedélyese hibás adatszolgáltatást küldött az  állami adó- és vámhatóságnak, a  hiba 
észlelését követően a  következő adatszolgáltatásban, az  (1)  bekezdés szerint a  változást követő munkanapon 
adatszolgáltatásra nem kötelezett adóraktár engedélyese haladéktalanul jelzi a hibát is.

 (9) Az elektronikus nyilvántartásban az  energiatermék, a  sör, a  csendes és habzóbor, az  egyéb csendes és habzó 
erjesztett ital, a  köztes alkoholtermék és az  alkoholtermék KN-kód szerinti bontásban, a  dohánygyártmányok 
dohánygyártmányonként a jövedéki adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben szerepelnek.

 (10) Az adóraktár engedélyese az  elektronikus átvételi elismervény kiállítását követően a  jövedéki terméket 
haladéktalanul felveszi elektronikus nyilvántartásába.

18. A bejegyzett kereskedői engedély

25. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság által engedélyezett bejegyzett kereskedő az  engedélyében szereplő telephelyén 
jogosult a jövedéki termék átvételére.

 (2) A bejegyzett kereskedő az átvett zárjegy nélküli jövedéki terméket a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletétől 
elkülönítve, egyértelműen azonosítható módon köteles tárolni. A  zárjegy nélküli jövedéki terméket a  zárjegy 
felhelyezését követően kell a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletbe felvenni.

 (3) A bejegyzett kereskedőnek az  engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített 
(auditált) mérleggel kell rendelkeznie.

 (4) A bejegyzett kereskedő által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el 
kell érnie az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek 
után a bejegyzett kereskedő az adót nem fizette meg.

19. Az eseti bejegyzett kereskedő

26. §  Eseti bejegyzett kereskedői engedélyre – az  engedélyek megadásának általános szabályaitól eltérően – olyan 
személy jogosult
a) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
b) akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása, kivéve, ha arra 

részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
c) aki az  adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek adótartalmával megegyező összegű 

jövedéki biztosítékot nyújt.

20. Bejegyzett feladó

27. § (1) A  bejegyzett feladónak az  engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) 
mérleggel kell rendelkeznie.
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 (2) A bejegyzett feladó által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a  18.  § (12)  bekezdése szerinti kivétellel – el 
kell érnie azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek adófelfüggesztési eljárás keretében végzett 
szállítása az 53. § (2) bekezdése szerint elkezdődött, de az 53. § (3) bekezdése szerint még nem fejeződött be.

21. Jövedéki engedélyes kereskedő

28. § (1) A jövedéki engedélyes kereskedő által nyújtandó jövedéki biztosíték összege
a) energiatermék esetében 600 millió Ft,
b) dohánygyártmány esetében 22 millió Ft,
c) sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék 

esetében 20 millió Ft.
 (2) Az (1)  bekezdésben meghatározott összeg 50%-át kell nyújtania a  jövedéki engedélyes kereskedői tevékenységet 

legalább 2 éve folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak.
 (3) Az (1)  bekezdéstől eltérően a  nyújtandó jövedéki biztosíték összege, ha a  jövedéki engedélyes kereskedő 

a tevékenyégét kizárólag
a) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű benzin vagy gázolaj adalékával folytatja, 1 millió forint,
b) kisüzemi sörfőzdében előállított sörrel folytatja, 500 ezer forint,
c) alkoholtermékkel folytatja, és az ugyanazon engedélyes által üzemeltetett adóraktárban

ca) évi legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 2 millió forint,
cb) évi 20 hektolitert meghaladó tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 10 millió forint,

d) 2901 10 00 KN-kódú termékkel folytatja, 1 millió forint,
e) kenőolajjal folytatja, 5 millió forint,
f ) az a) és e) pont szerinti termékekkel folytatja, 6 millió forint,
g) LPG-vel, földgázzal, egyéb ellenőrzött ásványolajjal, megfigyelt termékkel és repülőgép üzemanyaggal 

folytatja, 120 millió forint.
 (4) Az (1)  bekezdéstől eltérően nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani, ha a  jövedéki engedélyes kereskedő 

a  tevékenységét kizárólag csendes borral, a  129.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti termékkel és – ha a  jövedéki 
engedélyes személy egyszerűsített adóraktári engedélyes vagy kisüzemi bortermelő, a  saját előállítású csendes 
borából előállított – palackos erjesztésű habzóborral folytatja.

 (5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedő adóraktári engedéllyel vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel is rendelkezik, 
jövedéki biztosítékot csak olyan összegben kell nyújtania, amennyivel meghaladja az  (1)–(3)  bekezdés alapján 
nyújtandó biztosíték összege az adóraktári engedélyhez vagy a bejegyzett kereskedői engedélyhez kapcsolódóan 
nyújtott jövedéki biztosíték összegét.

 (6) Ha a  jövedéki engedélyes kereskedő kizárólag egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt terméket importál 
vagy hoz be másik tagállamból és felhasználói engedéllyel is rendelkezik, jövedéki biztosítékot csak a felhasználói 
engedélyéhez kapcsolódóan kell nyújtania.

29. § (1) Jövedéki engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki
a) a benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj esetében – a nem ömlesztett formában történő beszerzés kivételével – 

telephelyenként legalább 500 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
b) az LPG esetében – a  25 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű palackba töltött LPG kivételével – 

telephelyenként 300 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
c) a sör, a  csendes és habzóbor, az  egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a  köztes alkoholtermék, 

az  alkoholtermék és a  dohánygyártmány esetében telephelyenként legalább 100 m2  alapterületű 
raktárhelyiséggel,

d) a nem palackozott alkoholtermék forgalmazásához legalább 100 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
e) a kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű raktárhelyiséggel
rendelkezik vagy azt bérel.

 (2) A kizárólag a 28. § (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti tevékenységét folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek 
az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább 20 m2 alapterületű raktárhelyiséggel kell rendelkeznie.

 (3) Az országos közforgalmú vasút üzemeltetője mentesül az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feltétel 
teljesítése alól, ha a  gázolajat kizárólag a  vasúti pályához kötött járművek, munkagépek vasúti szállítási 
főtevékenységhez közvetlenül kapcsolódó üzemeltetése céljára értékesíti.
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 (4) A jövedéki engedélyes kereskedő a  beszerzéseiről és a  készletében csökkenést eredményező eseményekről, 
valamint a  napi zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan nyilvántartást vezet, amelyből 
a tárgyhó utolsó napjával a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú adatszolgáltatást teljesít.

 (5) A jövedéki engedélyes kereskedő abban az  esetben végezhet azonos telephelyen és időben jövedéki 
kiskereskedelmi tevékenységet is, ha a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi tevékenysége készletéről 
az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott nyilvántartást vezet, amely alapján a jövedéki engedélyes 
és a jövedéki kiskereskedelmi készletek egyértelműen elkülöníthetőek.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság a  jövedéki engedélyt – az  általános szabályokon kívül – abban az  esetben is 
visszavonja, ha a 67. § (2) és (5) bekezdését a jövedéki engedélyes kereskedő ismételten megsérti.

30. §  A 28.  § és a  29 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól az  állami adó- és vámhatóságtól felmentést 
kérhet az  a  személy, aki igazolja, hogy kenőolaj importálását vagy másik tagállamból behozatalát kizárólag saját 
felhasználás céljából végzi.

22. Felhasználói engedély

31. § (1) Felhasználói engedélyre – az  engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki 
a tevékenységéről az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott, elektronikus nyilvántartást vezet.

 (2) A felhasználói engedélyes köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki 
a  telephelyen az  ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az  állami adó- és vámhatósággal történő 
kapcsolattartásért felelős.

 (3) A felhasználói engedélyes a  nyilvántartás adatait havonta lezárja, megállapítja a  tárgyhavi készletváltozásokat és 
a zárókészletet.

 (4) A felhasználói engedélyes – kivéve az egyéb ellenőrzött ásványolajat és a megfigyelt terméket gyógyszergyártásban 
vagy a  termék kémiai átalakulását eredményező vegyi reakcióban felhasználó felhasználói engedélyest – 
a  nyilvántartás havi zárása alapján adatszolgáltatást teljesít a  tárgyhót követő hónap 15-éig az  állami adó- és 
vámhatóság részére.

 (5) A felhasználói engedélyes tárgyévenként elszámolást készít és küld meg a tárgyévet követő hó 20. napjáig az állami 
adó- és vámhatóságnak.

 (6) A szennyezetté vagy az  engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált, felhasználói engedéllyel beszerzett 
jövedéki termék megsemmisíthető, adóraktárba szállítható, továbbá a  jövedéki terméket beszerző felhasználói 
engedélyes tisztíthatja (regenerálhatja).

 (7) Az engedélyezett célra történő felhasználást követően a technológiából visszanyert, valamint a (6) bekezdés szerint 
regenerált jövedéki terméket készletre kell venni.

32. § (1) A felhasználói engedély iránti kérelemben meg kell határozni
a) a felhasználni, kiszerelni kívánt egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék és denaturált alkohol, 

valamint az előállítani kívánt megfigyelt termék megnevezését, KN-kódját,
b) a felhasználás célját,
c) – ha a felhasználás célja termék-előállítás – a felhasználási arányszámot, az előállításra kerülő termék (kivéve 

gyógyszer) összetételét és KN-kódját,
d) – ha a felhasználás egyéb célra történik – a felhasználás mennyiségének levezetését.

 (2) A 3814 00 90 KN-kód szerinti megfigyelt termék előállítása esetén a  kérelmezőnek rendelkeznie kell az  előállítani 
kívánt termék kötelező érvényű KN-kód besorolásával.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság a tevékenység ellenőrzése érdekében előírhatja a felhasználói engedélyes üzemében
a) a tárolótartályok hitelesítését,
b) hitelesített mérőeszközök alkalmazását,
c) hatósági zár alkalmazását.

33. § (1) A felhasználói engedélyes által nyújtott jövedéki biztosíték összege az éves szinten előállítani, felhasználni, kiszerelni 
kívánt jövedéki termék mennyiségére
a) a gázolaj adómértékének,
b) a 2901 10 00 KN-kódú termék esetében az üzemanyagcélú LPG adómértékének, vagy
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c) a 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti megfigyelt termék és a denaturált alkohol esetében a 132. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti adómértékének

alapulvételével számított adótartalom egytizenketted része, de legfeljebb 60 millió forint.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg

a) 50%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 2 éve,
b) 25%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 5 éve
folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak.

 (3) A felhasználói engedéllyel egy hónap alatt beszerzett mennyiség nem haladhatja meg annak a  mennyiségnek 
a  háromszorosát, amelynek adókockázatára a  jövedéki biztosíték fedezetet nyújt. Ennél nagyobb mennyiségben 
történő beszerzéshez a jövedéki biztosítékot az adókockázattal megegyező összegre – figyelemmel az (1) bekezdés 
szerinti maximumra – ki kell egészíteni.

 (4) A jövedéki biztosítékot pénzügyi biztosíték formájában nyújtó felhasználói engedélyesnek a  pénzügyi biztosíték 
hatályvesztését legalább 30 nappal megelőzően a lejárat napját követő naptól hatályos újabb pénzügyi biztosítékot 
kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.

 (5) Az (1)  bekezdéstől eltérően a  kizárólag teljesen denaturált alkoholt kiszerelő, felhasználó felhasználói engedélyes  
1 millió forint összegben nyújt jövedéki biztosítékot.

IV. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

23. Közös szabályok

34. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság a  nyilvántartásba vételt és a  változások visszaigazolását a  kérelem benyújtásától 
számított 15 napon belül teljesíti.

 (2) A nyilvántartásba vett személy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz.

 (3) A csomagküldő kereskedőnek, a  csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének és a  nyilvántartásba vett 
felhasználónak teljesítenie kell a 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltételt.

24. Csomagküldő kereskedő

35. §  Belföldről másik tagállamba irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez állami adó- és vámhatósági 
nyilvántartásba vétel szükséges a csomagküldő kereskedő számára.

25. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

36. § (1) Másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez belföldi székhelyű, az állami adó- és 
vámhatóság által nyilvántartásba vett adóügyi képviselő megbízása szükséges.

 (2) A csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjét az  állami adó- és vámhatóság abban az  esetben veszi 
nyilvántartásba, ha az adóügyi képviselő az engedélyek megadásához meghatározott általános feltételeket teljesíti.

26. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés

37. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal
a) az energiatermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
b) az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
c) a sör előállítására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst – a  133.  § (1)  bekezdésében meghatározott 

tevékenységhez használt berendezés kivételével –,
d) a dohánygyártmány gyártására alkalmas gép és egyéb eszköz – a kizárólag emberi erővel, így különösen nem 

elemmel, akkumulátorral vagy elektromos áramforrásról működtethető olyan eszköz kivételével, amelyik 
egyszerre egy vagy több, de legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas –

előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel

a) a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények,
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b) a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések,
c) a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések
előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.

 (3) Az (1)  bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel a  magánfőző 
desztillálóberendezésének magánfőző általi birtoklásához és értékesítéséhez, ha a magánfőző a birtokba vételt és 
az értékesítést a 143. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti.

 (4) Az olyan jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést, amelyen termék-előállítást vagy a  berendezés 
tesztelését, kipróbálását végzik, csak adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes tarthat birtokában, 
a  berendezés adóraktárban történő tesztelése, kipróbálása esetére az  adóraktár egyszerűsített engedélyezési 
és működési szabályait a  végrehajtási rendelet tartalmazza. Az  adóraktár engedélyesének és a  felhasználói 
engedélyesnek az  (1)  bekezdéstől eltérőn nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel 
a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés birtokolásához.

 (5) A (4) bekezdéstől eltérően nincs szükség adóraktári vagy felhasználói engedélyre
a) a magánfőző desztillálóberendezésének,
b) a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények,
c) a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések,
d) a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések,
e) a 19. § (1) bekezdés f ) és g) pontja szerinti tevékenységekhez alkalmazott desztillálóberendezések
birtokolásához.

27. Nyilvántartásba vett felhasználó

38. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges
a) évi legfeljebb 6000 liter vagy 6000 kilogramm egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék,
b) teljesen denaturált alkohol
felhasználásához.

 (2) A nyilvántartásba vett felhasználó a nyilvántartásba vételhez, majd azt követően évente, november 30-áig megadja 
az éves szinten felhasználni tervezett mennyiséget és a felhasználás célját.

 (3) A nyilvántartásba vett felhasználó csak az (1) bekezdés szerinti mennyiségi kereten belül végezhet beszerzést.
 (4) A nyilvántartásba vett felhasználó a beszerzett, felhasznált mennyiségről nyilvántartást vezet.
 (5) Ha a nyilvántartásba vett felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőig nem adja meg az éves szinten felhasználni 

tervezett mennyiséget, az  állami adó- és vámhatóság a  tárgyév utolsó napjával törli a  nyilvántartásba vett 
felhasználókról vezetett nyilvántartásból.

28. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme

39. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges dohánynövény termesztéséhez, szárított dohány 
és fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő 
kiszállításához.

 (2) Regisztrációra kötelezett
a) a termelő,
b) a termelői csoportok elismeréséről szóló miniszteri rendelet szerinti termelői csoport,
c) az a fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai egységet képező 

üzem, ahol elsődleges dohányfeldolgozást és fermentálást eredményező eljárással fermentált dohányt 
állítanak elő,

d) a dohánygyártmány előállítását végző adóraktár engedélyese,
e) az a gazdálkodó, aki belföldre szárított dohányt és fermentált dohányt behoz,
f ) az a  gazdálkodó, aki regisztrációra kötelezettől – kivéve az  e  pont szerinti regisztrációra kötelezettet – 

szárított dohányt és fermentált dohányt vásárol, regisztrációra kötelezett részére történő továbbértékesítési 
céllal,

g) az a  gazdálkodó, aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával gazdasági tevékenység 
keretében nem dohánygyártmányt állít elő.

 (3) A (2) bekezdés a) pontja alá tartozó termelőként az állami adó- és vámhatóság azt regisztrálja, aki a dohánynövény 
termesztést hatályos, írásbeli termelési és értékesítési szerződés alapján végzi, továbbá a  megtermelt dohányt 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6753

a  végrehajtási rendeletben meghatározott módon tárolja. Az  állami adó- és vámhatóság a  termelőt a  szerződés 
hatályvesztésekor törli a nyilvántartásából.

 (4) A (2) bekezdés c) és d) pontja alá tartozónak minősül
a) a regisztrációra kötelezett használatában álló, az  üzem vagy adóraktár területén kívül található, szárított 

dohány és fermentált dohány tárolására, raktározására alkalmas, regisztrált tároló,
b) az olyan regisztrált külföldi rendeltetési hely is, ahova a  szárított dohány és a  fermentált dohány írásbeli 

szerződés alapján kiszállításra kerül.
 (5) Szárított dohány és fermentált dohány csak az  állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett regisztrációra 

kötelezettek között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó, 
szállítmányozó igénybevételével.

 (6) A (2)  bekezdés e)  pontja szerinti dohányimportáló és a  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti dohánykereskedő köteles 
az  áruforgalmát pontosan nyilvántartani, valamint az  árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az  adott 
importálási, dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig az állami adó- és vámhatóságnak bejelenteni.

 (7) A (2) bekezdés  g) pontja szerinti gazdálkodó kérelmében részletesen leírja a gyártási folyamatot, amelyben szárított 
dohányt vagy fermentált dohányt használ fel. A  kérelemben foglaltakat az  állami adó- és vámhatóság szükség 
szerint helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 (8) A 34.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  nyilvántartásba vett adatok változását a  regisztrációra kötelezett a  változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz.

29. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője

40. § (1) A  113.  § (5)  bekezdése szerinti adó-visszaigénylést érvényesítő, a  gépjármű vagy nyerges járműszerelvény 
üzembentartójának vagy – bérelt jármű esetében – bérlőjének állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétele 
szükséges.

 (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az  adó-visszaigénylési jogosultság első alkalommal történő érvényesítése 
előtt kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.

 (3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező személy esetében e § a másik tagállamban 
vagy az  Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamában regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási 
engedéllyel rendelkező személyre alkalmazható.

30. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője

41. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjének.
 (2) LPG az  egyéb motorikus célú felhasználásra meghatározott adómértékkel üzemi motorikusgáztöltő-állomás 

üzemeltetője részére történő értékesítés céljából bocsátható szabadforgalomba.
 (3) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője a beszerzett LPG felhasználásáról nyilvántartást vezet.

31. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő

42. §  Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a  másik tagállamba csendes bort, saját előállítású 
csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbort adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi 
bortermelőnek.

V. FEJEZET
BEJELENTÉSEK

43. §  A magánszemély a 133. § (1) bekezdés a) pontja alapján előállított jövedéki termékről előállításonként, az előállítás 
tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az  azt megelőző 3. napig bejelentést tesz az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

44. § (1) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a megszerzést követő 10 napon 
belül be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz.
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 (2) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék
a) előállítását előállításonként, az  előállítás megkezdésének tervezett időpontját megelőző 3. napig be kell 

jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz és
b) tudományos és oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a  jogszerű felhasználás 

megállapítására alkalmas jegyzőkönyvet kell felvenni.

45. §  Energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdését legkésőbb az  azt megelőző  
3 nappal, a  tevékenység tervezett befejezésének időpont megjelölésével kell az  állami adó- és vámhatósághoz 
bejelenteni.

46. § (1) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését 
megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

 (2) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy tevékenységéről a  végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú 
nyilvántartást vezet.

47. §  A motorfejlesztést megvalósító személy a  tervezett tevékenységét legkésőbb a  tevékenység megkezdését 
megelőző 30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

48. § (1) A  hulladékhasznosítási tevékenységet végző személy e  tevékenységét legkésőbb a  tevékenység megkezdését 
megelőző 30 nappal bejelenti az  állami adó- és vámhatósághoz, ha az  előállítás során köztes fázisban egyéb 
ellenőrzött ásványolaj keletkezik.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság kérésére a  környezetvédelmi hatóság a  kérés megérkezésétől számított 21 napon 
belül hozzáférhetővé teszi az  állami adó- és vámhatóság számára azoknak a  hulladékhasznosítási engedéllyel 
rendelkezőknek az  aktuális listáját, akiknek tevékenysége során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj 
keletkezik.

 (3) A biológiai ecet előállítását végző személy e  tevékenységét legkésőbb a  tevékenység megkezdését megelőző  
30 nappal bejelenti az  állami adó- és vámhatósághoz, ha az  előállítás során köztes fázisban alkoholtermék 
keletkezik.

49. §  A kenőolaj másik tagállamból másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló, belföldön áthaladó ömlesztett 
szállítását végző személy e  tevékenységét legkésőbb a  szállítást megelőző napon bejelenti az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

50. § (1) A nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy e tevékenységének megkezdését 
legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti karbantartást végző személy a  karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról 
a végrehajtási rendelet szerinti nyilvántartást vezet.

51. § (1) A  2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 40.  cikke szerinti, másik tagállambeli személy által 
adófelfüggesztési eljárás keretében feladott csendes bor átvételét – az 55. §-tól eltérően –
a) az adóraktár engedélyese a 24. § szerinti adatszolgáltatás keretében,
b) a bejegyzett kereskedő 5 munkanapon belül
jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza az  átvett csendes bor mennyiségére vonatkozó, valamint 
a végrehajtási rendeletben meghatározott további adatokat.

52. §  A lakossági energiafogyasztó a  saját háztartása céljára vásárolt földgáz közúti jármű üzemanyagaként történő 
felhasználásának szándékát az  előállítás tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az  azt megelőző  
3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
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VI. FEJEZET
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN

32. Közös szabályok

53. § (1) Jövedéki terméket az Európai Unió területén adófelfüggesztési eljárás keretében szállíthat – ideértve azt az esetet 
is, ha a  terméket harmadik országon keresztül szállítják – az  adóraktár engedélyese adóraktárból vagy bejegyzett 
feladó az importálás helyéről
a) adóraktárba;
b) másik tagállambeli bejegyzett kereskedő számára;
c) exportálás céljából arra a helyre, ahol a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét; vagy
d) másik tagállambeli

da) diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai,
db) nemzetközi szervezet és annak tagjai – a  nemzetközi egyezményekben vagy székhely 

egyezményekben foglaltak szerint adómentesként meghatározott fogyasztás erejéig –,
dc) az  Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői – kivéve az  adóraktár helye szerinti 

tagállam fegyveres erejét –, polgári állománya és étterme, kantinja
 számára.

 (2) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor kezdődik, amikor a  jövedéki termék elhagyja 
az  adóraktár területét vagy amikor a  bejegyzett feladó által feladott jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba 
bocsátásra kerül.

 (3) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor fejeződik be, amikor a  címzett átveszi a  jövedéki 
terméket vagy amikor a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét.

33. Jövedéki termék feladása adófelfüggesztési eljárás keretében

54. § (1) Jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében – az e törvényben foglalt kivételekkel – e-TKO-val szállítható.
 (2) A jövedéki termék feladója – legkorábban a  kitárolást 7 nappal megelőzően – kiállítja és az  állami adó- és 

vámhatóságnak megküldi az  e-TKO-nak a  684/2009/EK rendeletben, valamint a  végrehajtási rendeletben előírtak 
szerint kitöltött tervezetét.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság az  uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az  e-TKO tervezetében szereplő 
adatokat. Ha az adatok
a) nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék feladóját,
b) megfelelőek, az  állami adó- és vámhatóság AHK-szám hozzárendelésével jóváhagyja az  e-TKO-t, és arról 

értesíti a jövedéki termék feladóját.
 (4) Az állami adó- és vámhatóság az e-TKO-t

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának,
b) exportálás esetén a kivitel helye szerinti másik tagállam illetékes hatóságának,
c) – ha a címzett belföldi adóraktár engedélyese – a címzett részére
az uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul továbbítja.

 (5) Az állami adó- és vámhatóság a másik tagállam illetékes hatóságától kapott e-TKO-t megküldi a címzett adóraktár 
engedélyesének vagy bejegyzett kereskedőnek.

 (6) A jövedéki termék feladója a  szállítást végző személy részére átadja az  e-TKO kinyomtatott példányát vagy 
az AHK-szám feltüntetését tartalmazó számlát, szállítólevelet vagy más fuvarokmányt, amely a szállítás teljes ideje 
alatt kíséri a szállítmányt és azt a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére be kell mutatni.

 (7) A jövedéki termék feladója a  684/2009/EK rendeletre figyelemmel az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett 
szállítás
a) kezdetéig törölheti – az uniós számítógépes rendszeren keresztül – az e-TKO-t,
b) során megváltoztathatja – az  uniós számítógépes rendszerben – az  e-TKO-n szereplő rendeltetési helyet 

kivéve, ha mentesített szervezet a címzett.
 (8) Ha az  adófelfüggesztési eljárás keretében másik tagállamból belföldre vagy belföldről másik tagállamba végzett 

szállítás során a fuvarozó a jövedéki terméket másik szállítójárműre kívánja átrakni fuvarszervezési okból oly módon, 
hogy a jövedéki terméket a szállítójármű-váltás közben, legfeljebb 24 órán keresztül telephelyén tárolja, a jövedéki 
termék belföldi feladója vagy címzettje az uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul bejelenti
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a) a jövedéki termék lerakodásának időpontját a szállítójárműről,
b) a jövedéki termékek ideiglenes tárolásának helyét, és
c) az új szállítójármű rendszámát.

34. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvétele

55. § (1) A jövedéki termék belföldi címzettje a jövedéki termék szállítási okmányon rendeltetési helyként feltüntetett helyre 
történt megérkezéséről a  jövedéki termék tényleges mennyiségi és minőségi információit, valamint a végrehajtási 
rendeletben meghatározott kiegészítő adatokat tartalmazó elektronikus átvételi elismervényt haladéktalanul 
kiállítja és megküldi az  állami adó- és vámhatóságnak. Az  elektronikus átvételi elismervényt nem szükséges 
haladéktalanul kiállítani, ha a  jövedéki termék címzettje indokolással ellátva a  24.  § szerinti adatszolgáltatásában, 
ennek hiányában pedig legkésőbb az  okot adó esemény bekövetkezését követő munkanapon bejelenti az  állami 
adó- és vámhatóságnak a késedelem okát.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az elektronikus átvételi elismervényben 
szereplő adatokat. Ha az adatok
a) nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék címzettjét,
b) megfelelőek, az  állami adó- és vámhatóság értesítést küld a  jövedéki termék címzettjének az  elektronikus 

átvételi elismervény nyilvántartásba vételéről, és azt
ba) egyidejűleg megküldi az uniós számítógépes rendszerben a feladás helye szerinti tagállam illetékes 

hatóságának, valamint
bb) továbbítja a jövedéki termék belföldi feladójának.

 (3) A másik tagállam illetékes hatósága által az  állami adó- és vámhatóság részére megküldött elektronikus átvételi 
elismervényt az  állami adó- és vámhatóság az  uniós számítógépes rendszerben továbbítja a  jövedéki termék 
belföldi feladójának.

35. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék exportálása

56. § (1) Ha a  harmadik országba adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén a  vámjogszabályok 
szerinti kivitel helye belföld,
a) a kilépési hivatal vagy – a 3. § (1) bekezdés 18. pont a) alpont ab) alpontja szerinti területre történő szállítása 

esetén – az  áruknak az  Európai Unió vámterületéről történő kiléptetésére a  vámjogszabályok szerint 
megállapított alakiságokat teljesítő hatóság arról szóló igazolása alapján, hogy a  jövedéki termék elhagyta 
az Európai Unió területét, továbbá

b) az igazolásban szereplő adatoknak az uniós számítógépes rendszerben történő ellenőrzését követően
az állami adó- és vámhatóság állítja ki az elektronikus kiviteli elismervényt.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus kiviteli elismervényt az uniós számítógépes rendszerben továbbítja
a) a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, vagy
b) a jövedéki termék belföldi feladójának.

 (3) Ha a  harmadik országba belföldről adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén 
a  vámjogszabályok szerinti kivitel helye másik tagállam, a  kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága által 
a  jövedéki termék harmadik országba történt kiviteléről kiállított és az állami adó- és vámhatóságnak megküldött 
elektronikus kiviteli elismervényt az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék feladójának továbbítja.

36. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében mentesített szervezetnek

57. § (1) Ha másik tagállamból belföldön lévő mentesített szervezet számára szállítanak adófelfüggesztési eljárás keretében 
jövedéki terméket, a jövedéki termék feladásáról az állami adó- és vámhatóság értesíti a mentesített szervezetet.

 (2) A mentesített szervezet a  jövedéki termék átvételéről írásos nyilatkozatot ad az  állami adó- és vámhatóságnak 
a 684/2009/EK rendeletben meghatározott adattartalommal. Az állami adó- és vámhatóság a mentesített szervezet 
nyilatkozata alapján kiállítja és az uniós számítógépes rendszerben megküldi az elektronikus átvételi elismervényt 
a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

 (3) A mentesített szervezet legkésőbb a (2) bekezdés szerinti írásos nyilatkozat állami adó- és vámhatóságnak történő 
kiállításakor megküldi az  állami adó- és vámhatóság ellenjegyzését pecsétlenyomattal tartalmazó adómentességi 
igazolást a jövedéki termék feladójának.
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37. Jövedéki termék feladása üzemszünet során

58. § (1) Az üzemszünet kezdetének és végének időpontját
a) az uniós számítógépes rendszer vagy az állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének üzemszerű 

működésében bekövetkezett üzemzavar esetén az  állami adó- és vámhatóság az  uniós számítógépes 
rendszer valamennyi használójával haladéktalanul közli,

b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében bekövetkezett 
üzemzavar esetén a kormányzati portálon haladéktalanul közzéteszik, vagy

c) az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavar 
esetén a használó az állami adó- és vámhatósághoz írásban haladéktalanul bejelenti és azt az állami adó- és 
vámhatóság haladéktalanul nyilvántartásba veszi, vagy – az állami adó- és vámhatóság hivatali idején kívül 
történt bejelentés esetén – a bejelentésben megjelöli.

 (2) Az üzemszünet ideje alatt a  jövedéki termék feladója adófelfüggesztési eljárás keretében akkor adhat fel jövedéki 
terméket, ha
a) a jövedéki terméket a szállítás során olyan papíralapú okmány kíséri, amely az e-TKO tervezetében szereplő 

valamennyi adatot tartalmazza, vagy
b) a szállítás kezdetét előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.

 (3) Az üzemszünet végét követően a  jövedéki termék feladója haladéktalanul kiállítja és az  állami adó- és 
vámhatóságnak megküldi az e-TKO tervezetét.

 (4) Az e-TKO tervezetének ellenőrzését és jóváhagyását követően
a) az e-TKO lép a szállítás bizonylataként az üzemszünet ideje alatt kiállított papíralapú okmány helyébe, és
b) a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.
 (5) A jövedéki termék feladója az  adó megállapításához való jog elévülési idején belül köteles megőrizni az  általa 

kiállított papíralapú okmány egy példányát.
 (6) A jövedéki termék feladója az  üzemszünet ideje alatt a  rendeltetési hely 54.  § (7)  bekezdése szerinti 

megváltoztatását – figyelemmel a 684/2009/EK rendeletre – előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. 
Az üzemszünet végét követően a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

38. Jövedéki termék átvétele üzemszünet során

59. § (1) Ha a jövedéki termék átvételéről az üzemszünet ideje alatt vagy az üzemszünet végét követően, de még az e-TKO 
megküldése előtt, a címzettnek nincs lehetősége az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejezését 
követő 5 munkanapon belül elektronikus átvételi elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki és 
küld meg az  állami adó- és vámhatóság részére, amely az  elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát 
tartalmazza.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság – ha az üzemszünet megszűnése rövid időn belül nem várható – a jövedéki termék 
átvételéről kiállított papíralapú okmány másolatát megküldi a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

 (3) A másik tagállam illetékes hatósága által az  állami adó- és vámhatóság részére megküldött, a  jövedéki termék 
átvételéről kiállított papíralapú okmány másolatát az  állami adó- és vámhatóság megküldi a  jövedéki termék 
feladójának vagy annak megérkezéséről tájékoztatja a jövedéki termék feladóját.

 (4) Az üzemszünet végét vagy az  e-TKO megküldését követően a  címzett haladéktalanul kiállítja és az  állami adó- és 
vámhatóságnak megküldi az elektronikus átvételi elismervényt.

 (5) Ezt követően a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

39. Jövedéki termék exportálása üzemszünet során

60. § (1) Ha a kivitel helye belföld és a jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról az üzemszünet ideje alatt 
vagy az  üzemszünet végét követően, de még az  e-TKO megküldése előtt az  állami adó- és vámhatóságnak nincs 
lehetősége elektronikus kiviteli elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki, és ha az  üzemszünet 
megszűnése rövid időn belül nem várható, küld meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, amely 
az elektronikus kiviteli elismervény valamennyi adatát tartalmazza.
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 (2) Az állami adó- és vámhatóság a  jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról kiállított papíralapú 
okmány másolatát megküldi a  jövedéki termék feladójának vagy annak megérkezéséről tájékoztatja a  jövedéki 
termék feladóját.

 (3) Az üzemszünet végét vagy az e-TKO megküldését követően, ha a kivitel helye belföld, az állami adó- és vámhatóság 
haladéktalanul kiállítja és a  feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának megküldi az  elektronikus kiviteli 
elismervényt.

 (4) Ezt követően az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra vonatkozó általános szabályokat kell 
alkalmazni.

40. Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződésének igazolása

61. § (1) Az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződését – figyelemmel az  59–60.  §-ra is – 
az elektronikus átvételi elismervény és az elektronikus kiviteli elismervény igazolja.

 (2) Az elektronikus átvételi elismervény és az  elektronikus kiviteli elismervény üzemszünettől eltérő ok miatti hiánya 
esetén az  adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződése az  (1)  bekezdéstől eltérő módon is 
igazolható.

 (3) A (2) bekezdés szerinti igazolásként
a) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának – megfelelő bizonyíték alapján – a jövedéki termék 

rendeltetési helyre történő megérkezéséről kiállított igazolása, vagy
b) a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatóságának a  jövedéki termék Európai Unió területének 

elhagyásáról kiállított igazolása
szolgálhat.

 (4) A címzett által kiállított és az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazó okmány a (3) bekezdés 
a) pontja vonatkozásában megfelelő bizonyítéknak minősül.

 (5) Ha a  feladás helye belföld és az  állami adó- és vámhatóság elfogadja a  (3)  bekezdés szerinti igazolást, akkor 
a szállítást az uniós számítógépes rendszerben lezárja.

VII. FEJEZET
SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

41. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szállítása tagállamok között

62. § (1) Az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal EKO-val 
szállítható.

 (2) Kereskedelmi célú az  (1)  bekezdés szerinti szállítás, ha nem magánszemély vagy magánszemély nem saját 
felhasználására szállítja a jövedéki terméket.

 (3) Annak megállapítása érdekében, hogy a  jövedéki termék magánszemély saját felhasználását szolgálja, az  állami 
adó- és vámhatóság a következő szempontokat vizsgálja együttesen:
a) a magánszemély rendelkezik-e az  e  törvény szerinti engedéllyel vagy kérte-e e  törvény alapján 

a nyilvántartásba vételét;
b) a birtokban tartás indoka;
c) a jövedéki termék birtokban tartásának helye vagy a szállítás módja;
d) a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmány;
e) a jövedéki termék jellege;
f ) a jövedéki termék meghaladja-e a (4) bekezdés szerinti mennyiséget.

 (4) A (3) bekezdés f ) pontja szerinti mennyiség
a) cigaretta esetében 800 darab,
b) szivar esetében 200 darab,
c) legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab,
d) fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
e) sör esetében 110 liter,
f ) köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
g) alkoholtermék esetében 10 liter,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6759

h) csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 liter (ebből habzóbor és 
egyéb habzó erjesztett ital legfeljebb 60 liter), és

i) energiatermék esetében a  jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban 
lévő mennyiség,

j) töltőfolyadék esetében 300 milliliter.
 (5) Nem minősül kereskedelmi célú szállításnak

a) a két tagállam között közlekedő repülőgépek fedélzetén lévő jövedéki termékek szállítása, ha azokat nem 
hozzák forgalomba, mialatt a repülőgép belföldön tartózkodik,

b) a másik tagállamból belföldön keresztül egy másik tagállamba EKO-val végzett szállítás, vagy
c) a 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzemanyagtartályában vagy kiegészítő üzemanyagtartályában 

található üzemanyag tagállamok közötti szállítása.
 (6) Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása 

esetén
a) az állami adó- és vámhatóság a  címzett kérésére az  EKO visszaküldendő példányának hátoldalán igazolja 

a jövedéki termék utáni adókötelezettség teljesítését vagy annak biztosítását;
b) az állami adó- és vámhatóság a  jövedéki termék feladása előtt – kérelemre – igazolást ad a  belföldön 

keletkező adókötelezettségre nyújtott jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról;
c) az adófizetésre kötelezett személy

ca) a beszerzést megelőzően a belföldön keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő összegben 
jövedéki biztosítékot nyújt,

cb) a  beszerzést megelőzően a  beszerzésről – a  jövedéki termék beszerzésének, mennyiségének és 
felhasználási céljának megjelölésével – értesíti az állami adó- és vámhatóságot,

cc) az  adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást tesz és 
megfizeti az adót.

 (7) A (6) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul
a) az adófizetési kötelezettség teljesítését követően,
b) ha az  adófizetésre kötelezett személy az  adófizetési kötelezettség alól a  jövedéki termék teljes 

megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül,
c) ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban 

igazoltan megfizették.

42. Jövedéki termék szállítása csomagküldő kereskedelem keretében

63. § (1) A  jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítása esetén a  csomagküldő kereskedőt 
terhelő adókötelezettséget és adófizetési kötelezettséget a  csomagküldő kereskedő 36.  § szerinti adóügyi 
képviselője teljesíti.

 (2) Az adóügyi képviselő minden belföldre küldött szállítmányt a belföldre történő feladás napján jelenti be az állami 
adó- és vámhatósághoz.

 (3) A csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredete csak a  címzett nevére kiállított számlával 
igazolható.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság az adó megfizetéséről – kérésre – igazolást ad a csomagküldő kereskedőnek.
 (5) Az adóügyi képviselő által nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul,

a) az adófizetési kötelezettség teljesítését követően,
b) ha az  adófizetésre kötelezett személy az  adófizetési kötelezettség alól a  jövedéki termék teljes 

megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül,
c) ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban 

igazoltan megfizették.

43. Jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános szabályai

64. §  Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldi címről belföldi címzett részére kereskedelmi céllal 
a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó szállítólevéllel szállítható.
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65. §  Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő kereskedelmi forgalomban a  végrehajtási rendeletben 
meghatározott minőségű üzemanyagot forgalmazhat.

66. §  Dohánynövényt tilos végfelhasználó számára értékesíteni, illetve végfelhasználónak beszerezni.

44. Jövedéki engedélyes kereskedelem

67. § (1) Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható
a) a

aa) szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az  5 liternél vagy  
5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű és az 1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű 
egyéb ellenőrzött ásványolajat, valamint az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű LPG-t –,

ab) kenőolajjal,
ac) szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett 

itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel, valamint
ad) szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal

a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az  üzemanyagkártyával 
értékesített (beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha 
az elszámolásról a felek írásban megállapodtak –, továbbá üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése,
b) az a) pont aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű 

egyéb ellenőrzött ásványolaj importálása és exportálása, ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját 
felhasználását szolgálja,

c) az a) pont aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű 
egyéb ellenőrzött ásványolaj másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba a  62.  § szerinti 
kereskedelmi céllal történő szállítása.

 (2) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt 
adóraktárt az  engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói 
engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be.

 (3) A jövedéki engedélyes kereskedő – a  (2)  bekezdéstől eltérően – a  jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó 
részére értékesített jövedéki termékeket vagy azok egy részét a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó kérésére 
visszavásárolhatja.

 (4) A jövedéki engedélyes kereskedő egyedi, az  állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben 
a (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.

 (5) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet.
 (6) Az (5) bekezdéstől eltérően

a) fűtőolaj mezőgazdasági őstermelő részére – ha a  mezőgazdasági őstermelő a  jövedéki engedélyes 
kereskedőnek az őstermelői igazolványát bemutatja –

b) jövedéki termék magánszemély részére
készpénzfizetéssel is értékesíthető.

 (7) A jövedéki termék értékesítéséről a  jövedéki engedélyes kereskedő olyan számlát állít ki, amelyen feltünteti 
a jövedéki termék KN-kódját és az engedélyének számát.

45. Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység

68. § (1) A  jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a  megszűnt 
adóraktárt az  engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói 
engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be.

 (2) A jövedéki kiskereskedő egyedi, az  állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben 
az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.

 (3) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve adóraktárból vagy kisüzemi 
bortermelőtől 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék beszerzését.

69. § (1) Jövedéki kiskereskedő a  kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt útján a  (2)  bekezdés szerinti jövedéki 
terméket abban az  esetben forgalmazhat, ha az  állami adó- és vámhatóságnak a  mozgóbolton keresztül történő 
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értékesítés megkezdését – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – legkésőbb 5 munkanappal 
megelőzően bejelenti.

 (2) Mozgóbolt útján
a) gázolaj, LPG és a  hivatalosan meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repülő-, 

motorcsónakversenyeken) a  versenyen részt vevő gépjárművek használatára szolgáló üzemanyag 
a felhasználás helyszínén tankautóból,

b) sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék 
kiszerelve,

c) dohánygyártmányok esetén a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvénynek megfelelően

értékesíthető.

70. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő 
üzletében és az  ahhoz tartozó raktárában – a  vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – 2 liter alatti 
kiszerelésű alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a  végrehajtási rendeletben 
meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.

 (2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő
a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,
b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az  állami adó- és 

vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján
forgalmazhat.

 (3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket 
jövedéki kiskereskedő a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi 
rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor 
forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – 
az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.

71. §  Bérfőzető a bérfőzött párlatot
a) adóraktár engedélyese részére, vagy
b) – ha a  bérfőzető a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri 

rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a  132.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti 
jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva
ba) a gazdasága helyén a  kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-

szolgáltatás keretében, vagy
bb) a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon 

belüli, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 
tevékenység keretében, a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés megtételével

értékesítheti.

72. § (1) Jövedéki kiskereskedő – figyelemmel a 69. §-ra –
a) üzemanyagot üzemanyagtöltő állomáson vagy automatából történő értékesítés útján,
b) tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajat kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtöltő állomáson
forgalmazhat.

 (2) A  légijárművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomáson repülőgép-üzemanyag kizárólag tárolótartályból, 
egyéb üzemanyagtöltő állomáson – a  földgáz kivételével – üzemanyag kizárólag tárolótartályból, kútoszlopon 
keresztül értékesíthető.

 (3) A  jövedéki kiskereskedő az  üzemanyagtöltő állomás forgalmáról a  végrehajtási rendeletben meghatározott 
adattartalmú nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta lezárja és a havi zárás alapján adatszolgáltatást teljesít 
a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az állami adó- és vámhatóság részére.

73. §  Dohánygyártmány kizárólag jogszabálynak megfelelő fogyasztói csomagolási egységben forgalmazható.
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VIII. FEJEZET
ADÓZÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

46. Zárjegy alkalmazása

74. § (1) Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal 
az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve
a) a töltőfolyadékot,
b) a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholterméket,
c) az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket,
d) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket, ha azt

da) laboratóriumi vizsgálatok céljára;
db) kísérleti, kutatási, fejlesztési célra;
dc) kísérleti termékek próbagyártására;
dd) laboreszközök, gépek mosására, tisztítására;
de) szolgáltató tevékenységek, gyógyszer-nagykereskedelem céljára, kórházak, rendelőintézetek, 

gyógyszertárak részére;
df ) a fermentált dohányvágat aromásítására;
dg) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra

értékesítik adózottan,
e) a teljesen denaturált alkoholterméket,
f ) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti, nyomdaipari célokat szolgáló hígítót, oldószert,
g) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti, a  3.  § (3)  bekezdés 1.  pont c)  alpontja szerinti alkoholtermék 

előállítására adózottan értékesített alkoholterméket,
h) a 2208 20 12-2208 90 99 KN-kód szerinti, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, az  adófizetési 

kötelezettség alól mentesült terméket,
i) a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint értékesített jövedéki terméket.

 (2) A zárjegyet a Magyar Állam állíttatja elő és az állami adó- és vámhatóság bocsátja megrendelés alapján és
a) elszámolási kötelezettség mellett,
b) a zárjegy előállítási költségének a megfizetése ellenében,
c) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy 

esetében a 62. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott jövedéki biztosíték nyújtása esetén
a (3) bekezdés szerinti igénylő rendelkezésére.

 (3) Zárjegyet igényelhet
a) az adóraktár engedélyese,
b) a bejegyzett kereskedő,
c) az importáló,
d) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy.

 (4) A zárjegy darabonként 1500 forint értéket képvisel, amelyet a zárjegyhiányra kell megfizetni.
 (5) A (4)  bekezdés szerint fizetendő összeg a  megfizetés és elszámolás szempontjából jövedéki bírságnak minősül, 

továbbá összege nem mérsékelhető, megállapítása nem mellőzhető.

47. Bérfőzött párlat zárjegyezése

75. § (1) A  74.  §-tól és a  78.  §-tól eltérően a  bérfőzető – az  adóraktár részére történő értékesítés kivételével – zárjeggyel 
ellátva, kiszerelve értékesítheti a bérfőzött párlatot.

 (2) A bérfőzető a  zárjegy megrendelését a  végrehajtási rendeletben foglaltak szerint nyújtja be az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

 (3) Az igényelt zárjegyet az állami adó- és vámhatóság
a) a zárjegy előállítási költségének megfizetését,
b) a származási igazolás állami adó- és vámhatóságnak történt elektronikus vagy más úton történő bemutatását,
c) a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adó megfizetését
követően bocsátja a bérfőzető rendelkezésre.

 (4) Az átvett zárjeggyel a bérfőzető nem köteles az állami adó- és vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket 
legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására.
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48. Zárjegy felhelyezése, pótlása

76. § (1) A  zárjegyet a  legkisebb fogyasztói csomagolási egységre oly módon kell felragasztani, hogy az  sérülésmentesen 
ne legyen eltávolítható és a  csomagolás kinyitásakor eltépődjön, valamint az  azon feltüntetett szöveg, adat  
– a végrehajtási rendeletben meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen.

 (2) A zárjegyköteles jövedéki termékre felragasztott zárjegy a  végrehajtási rendeletben meghatározott információkat 
tartalmazza.

 (3) Ha a  szabadforgalomba bocsátott zárjegyköteles jövedéki termék zárjegye megsérül vagy a  termékről leválik, 
a  jövedéki engedélyes kereskedő vagy a  jövedéki kiskereskedő a  zárjegyköteles jövedéki termékre vonatkozó 
továbbforgalmazási szándéka esetén az érintett terméket leltárba veszi és a leltárba vett adatokat az állami adó- és 
vámhatóságnak bejelenti.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított 30 napon belül új zárjegyet helyez fel a termékre, ha a levált, 
sérült zárjegy egyedi azonosításra alkalmas és a zárjegyköteles jövedéki termék származása igazolt.

 (5) Az új zárjegy felhelyezéséig a levált, sérült zárjegyű termék az üzlet raktárában vagy más, kiszolgálásra nem szolgáló 
részében tárolható és a  tárolás jogszerűségét, valamint a  leltárba vételt az  állami adó- és vámhatósághoz tett 
bejelentés igazolja.

49. Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után

77. § (1) A  12.  § a), b) és d)  pontja szerinti adó-visszaigénylés feltétele, hogy a  jogosult a  zárjegyet a  zárjegyköteles 
jövedéki termékről az  állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse vagy 
felülragasztással érvénytelenítse.

 (2) A központi költségvetési szerv mentesül az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha az  általa 
exportált jövedéki termék harmadik országban szolgálatot teljesítő Magyar Honvédség fegyveres erői részére kerül 
kiszállításra.

 (3) Az adóraktár engedélyese, a  bejegyzett kereskedő és az  importáló a  szabadforgalomból visszaszállított 
dohánygyártmány adóját visszaigényelheti, ha
a) a dohánygyártmányt az  adóraktár engedélyese újrafeldolgozza, megsemmisíti vagy megsemmisítteti, 

a bejegyzett kereskedő és az importáló megsemmisítteti,
b) a cigarettán kívüli dohánygyártmányok esetében az  adóraktár engedélyese ismételt szabadforgalomba 

bocsátási céllal a zárjegyet eltávolítja.

50. Adatszolgáltatás a zárjegyekről

78. § (1) Az  átvett zárjegyekről a  végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal a  zárjegyigénylő – kivéve az  adóraktár 
engedélyesét – elektronikus nyilvántartást vezet.

 (2) A zárjegyigénylő
a) a belföldön felhelyezett zárjegyekről a felhelyezést,
b) a tagállamban vagy harmadik országban felhelyezett zárjegyekről a szabadforgalomba bocsátást vagy a 7. § 

(3) bekezdés a) pontja szerinti időpontot,
c) a végrehajtási rendelet szerinti egyéb jelentésköteles zárjegykészlet-változási esetről az  esemény 

bekövetkezését
követő munkanapon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére.

 (3) A zárjegyigénylőnek az átvett és külföldre kiszállított zárjegyet az átvételtől számított három hónapon belül fel kell 
helyeznie a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy vissza kell hoznia belföldre. Ha a zárjegy vagy a zárjeggyel ellátott 
zárjegyköteles jövedéki termék a  zárjegy átvételétől számított három hónapon belül nem kerül vissza belföldre, 
a zárjegyet zárjegyhiányként kell a nyilvántartásban feltüntetni.

51. Adómegállapítás, adóbevallás

79. § (1) Az adózó az adót önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állami adó- és vámhatóság állapítja meg az adót

a) termékimport esetén,
b) ha az adófizetési kötelezettség szabálytalanság miatt keletkezik,
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c) ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (1) bekezdés d)–e) és k) pontja esetében keletkezik,
d) ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés c) pontja esetében a mentesített szervezetet terheli,
e) az adófizetésre kötelezett személy kérelmére, ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés e)–g) pontja 

esetében keletkezik,
f ) ha az adófizetési kötelezettség a 117. § (4) bekezdése esetében keletkezik.

 (3) Önadózás esetén az adó alapját és a fizetendő adót naptári hónaponként kell megállapítani.
 (4) Ha az  adóraktár engedélyese az  adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki terméket az  adófizetési 

kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel és tárgyhóban nem keletkezett adófizetési 
kötelezettsége, nem kell adóbevallást benyújtania.

 (5) A nulla adómértékű csendes borra, valamint a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékre nem kell adóbevallást 
benyújtani.

 (6) Az adóraktár engedélyesének a felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés kivételével az adóraktári 
engedélyének hatályvesztését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania. A felszámolási és a végelszámolási 
eljárás miatti megszűnés esetében az  adóbevallásra az  Art.-ot, a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló törvényt vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni.

80. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatásul megküldi az adózónak – a tüzelő-, 
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált földgázra, szénre és villamos energiára vonatkozó adatok 
kivételével – az  adóbevallás alapját képező adatokat. Az  adóalany ezen adatok beérkezésétől számított 5 napon 
belül helyesbítéssel élhet, amelyet megküld az állami adó- és vámhatóság részére.

 (2) Az adózó az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét havonta
a) a tárgyhót követő hónap 20. napjáig,
b) az a)  ponttól eltérően a  kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a  2 milliárd forintot meg 

nem haladó adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig
fizeti meg vagy ettől az időponttól igényelheti vissza.

52. Adóelőleg

81. § (1) Az  adóraktár engedélyese adóelőleget fizet, ha az  előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési 
kötelezettsége elérte a  6 millió forintot. Az  adóelőleg mértéke az  előző év azonos negyedévében keletkezett 
adófizetési kötelezettségének egyhatod része.

 (2) Ha az  adóraktár engedélyese a  tárgyévet megelőző évben nem fizetett adót, de a  tárgyév első negyedévében 
az  adó várható összege eléri a  6 millió forintot, akkor a  várható adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni. 
A második, harmadik és negyedik negyedévben akkor kell adóelőleget fizetni, ha az előző negyedévi adó összege 
a  6 millió forintot meghaladja. Az  adóelőleg összege az  előző negyedévi adófizetési kötelezettségének egyhatod 
része.

 (3) Az (1)  bekezdéstől eltérően nem köteles adóelőleget fizetni az  adóraktár engedélyese, ha kizárólag 
dohánygyártmánnyal folytat adóraktári engedélyköteles tevékenységet.

53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai

82. § (1) Adó-visszaigénylés esetén visszaigényelhető adóként a  jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését 
igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó vehető figyelembe.

 (2) Adó-visszaigénylés a  jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylaton szereplő 
ellenértékből legalább az (1) bekezdés szerinti adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető.

 (3) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést választása szerint
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától,
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
igényelheti.

 (4) Az adó-visszaigénylő a visszaigénylés jogosultságát a végrehajtási rendeletben előírtak szerint igazolja.
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54. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása

83. §  Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint kell igazolni.

55. Ügyintézés

84. § (1) A  jövedéki ügyeket elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy 
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon is intézhető
a) a magánszemély 43. § szerinti bejelentési kötelezettsége,
b) a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség, valamint a párlat adójegy igénylése és rendelkezésre 

bocsátása,
c) a külföldi személy jövedéki ügye,
d) a hivatalból magánszeméllyel szemben indított hatósági eljárás, kivéve, ha az ügyfél elektronikus ügyintézést 

kér és egyúttal megadja az elektronikus ügyintézéshez szükséges elektronikus elérhetőségét,
e) a kizárólag bérfőzést végző adóraktár nyilvántartás-vezetése, adatszolgáltatása.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ügyfél az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos 
és elektronikus formája között.

56. Szemledíj, költségtérítés

85. § (1) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívül, kérelemre végzett eljárása esetén – az engedélyezési eljárás 
kivételével – a kérelmezőnek szemledíjat kell fizetni, és meg kell fizetni az eljárás során felmerülő szakértői és más 
vizsgálati díjat, szállítási, kiszállási és más vizsgálati költségeket.

 (2) A szemledíj, költségtérítés mértékét és a megfizetés módját a végrehajtási rendelet határozza meg.

57. Kötelező érvényű KN-kód besorolás

86. § (1) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre vagy hivatalból – utóbbi esetben az adóalany egyidejű értesítése mellett – 
az  előállított, felhasznált, beszerzett jövedéki termékre, valamint az  olyan termékre, amelynek előállításához 
jövedéki terméket használnak fel, kötelező érvényű KN-kód besorolást adhat ki, amely fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni.

 (2) Az adóalany terhére a  kötelező érvényű KN-kód besorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggő 
adókötelezettség vagy jogkövetkezmény a KN-kód besorolás kötelezővé válásának napját megelőző időszakra nem 
állapítható meg.

 (3) Az engedélynek a kötelező érvényű KN-kód besorolás miatt szükségessé váló módosítása iránti kérelmet a kötelező 
érvényű KN-kód besorolásról szóló határozat közlésének napját követő 8 napon belül kell kérelmezni vagy 
az engedélyt visszaadni.

 (4) A kötelező érvényű KN-kód besorolás kiadása iránti kérelem adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza.

58. Megsemmisítés

87. § (1) Jövedéki termék megsemmisítése, ha utána az arra jogosult adó-visszaigénylést vagy adófizetési kötelezettség alóli 
mentesülést kíván érvényesíteni, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végezhető a végrehajtási rendeletben 
előírt módon, kivéve
a) a tudományos és oktatási célra előállított és az előállító által megsemmisített alkoholterméket,
b) a magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépésének esetét, és
c) az alkoholtermék előállítása során keletkező hulladék megsemmisítését.

 (2) A megsemmisítés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.



6766 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 

59. Hatósági zár alkalmazása

88. § (1) Az  adóraktár engedélyese és a  felhasználói engedélyes a  hatósági zárral ellátott mérőeszközön, berendezésen 
vagy a  hatósági záron végrehajtani kívánt változtatást az  azt megelőző 3. napig bejelenti az  állami adó- és 
vámhatóságnak.

 (2) Az (1)  bekezdéstől eltérően nem szükséges bejelentést tenni, ha a  változtatásra baleset, kárt okozó üzemzavar 
megelőzése vagy következményének elhárítása céljából kerül sor.

 (3) Az adóraktár engedélyese és a  felhasználói engedélyes a  hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés 
működésében keletkezett, a  mérés pontosságát, a  gyártás technológiáját befolyásoló zavart, rendellenességet 
haladéktanul bejelenti a  végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal az  állami adó- és 
vámhatóságnak.

 (4) A hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében mutatkozó, (3)  bekezdés szerinti zavar, 
rendellenesség észlelésekor az  azzal összekapcsolt berendezésen a  tevékenységet azonnal meg kell szüntetni 
kivéve, ha ettől az  állami adó- és vámhatóság az  adóraktári engedélyben vagy a  felhasználói engedélyben 
előzetesen eltérést engedélyezett.

60. Mintavétel

89. § (1) A 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti mentesülés érvényesítéséhez a mintát az adóraktár engedélyesének 
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell vennie.

 (2) A mintavételről az  adóraktár engedélyese jegyzőkönyvet készít a  végrehajtási rendeletben meghatározott 
adattartalommal.

61. Egyéb eljárási szabályok

90. §  Az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú okmány, az  EKO, a  szabadforgalomba bocsátott termékek 
szállítása során alkalmazott szállítólevél, a  borkísérő okmány, valamint az  e  törvény szerinti engedélyes által 
e törvény szerint vezetendő nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat szigorú számadású bizonylat, 
amellyel kapcsolatban elkövetett jogsértésre a számlára, a nyugtára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

91. § (1) Jövedéki ügyben nem kell alkalmazni a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályait, valamint e  törvény vagy a  végrehajtási rendelet szerinti 
engedélyezési eljárásban nem alkalmazható a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezése.

 (2) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés 
ellen.

 (3) Jövedéki ügyben az állami adó- és vámhatóság értesíti az ügyfelet a kézbesítési vélelem beálltáról.
 (4) Azon kötelezően bejelentendő adatok tekintetében, amelyeket az  állami adó- és vámhatóságtól eltérő hatóság 

nyilvántartása közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető a  bejelentési kötelezettség, hogy az  e  törvény szerint 
bejelentésre kötelezett személy kéri a  közhiteles nyilvántartást vezető szervet az  állami adó- és vámhatóság 
nyilvántartott adatról vagy az adatban bekövetkezett változásról történő értesítésére.

92. § (1) A 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltétel igazolása történhet
a) a kérelem benyújtásával egyidejűleg hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásával,
b) annak kérelmezésével, hogy a  bűnügyi nyilvántartó szerv a  rá vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítványt 

közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak küldje meg,
c) annak kérelmezésével, hogy az  adatokat a  tevékenység engedélyezése, nyilvántartásba vétele iránti 

eljárásban történő felhasználás céljából az  állami adó- és vámhatóság igényelje a  bűnügyi nyilvántartó 
szervtől.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti, hogy a  tevékenység gyakorlásának időtartama alatt folyamatosan 
fennállnak-e a  14.  § (1)  bekezdés g)  pontja és a  34.  § (3)  bekezdése szerinti feltételek. E  célból az  állami adó- és 
vámhatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
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 (3) Az állami adó- és vámhatóság a  14.  § (1)  bekezdés g)  pontja és a  34.  § (3)  bekezdése szerinti feltételek 
megvalósulásának megállapítása érdekében a megismert személyes adatokat
a) az engedélyezési, nyilvántartásba-vételi eljárás jogerős befejezéséig vagy
b) a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az  engedély visszavonására, nyilvántartásból történő törlésre 

irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.

 (4) Az engedélyhez és a  nyilvántartásba vételi kérelemhez az  e  törvényben vagy a  végrehajtási rendeletben előírt 
feltételek teljesítését igazoló iratokat csatolni kell, szükséges nyilatkozatot meg kell tenni.

93. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  engedéllyel rendelkező személyekről és a  nyilvántartásba vett személyekről 
nyilvántartást vezet.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  engedélyes vagy a  nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára vagy 
nyilvántartási számára, az  engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék vagy berendezés 
megnevezésére, az engedély kiadása vagy a nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az engedély hatályosságára 
vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az  állami adó- és vámhatóság ezen 
adatokat az  ellenőrzés érdekében, az  engedély hatályvesztésének vagy a  nyilvántartásból történő törlést követő  
5 évig kezeli.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság a hatályos engedélyek vagy a gazdálkodókról vezetett nyilvántartások azon adatait, 
amelyek tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles, a  honlapján – kivéve a  40.  § és a  42.  § 
szerint nyilvántartásba vett személyek adatait – közzéteszi annak érdekében, hogy az  engedéllyel rendelkező 
vagy nyilvántartásba vett személlyel gazdasági kapcsolatba lépő más személy tájékozódhasson üzletfele 
tevékenységének jogszerűségéről.

62. Állami támogatási szabályok

94. § (1) A  110.  § (1)  bekezdés i)  pontja szerinti adómérték, az  Európai Bizottság SA.35767. számú határozata hatálya alá 
tartozó állami támogatást tartalmaz.

 (2) Az adó mértéke az E85 esetében – a 110. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően – a 110. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
adómérték, ha az  E85-öt olyan adóraktár engedélyese bocsátja szabadforgalomba, aki regionális beruházási 
támogatásban, környezetvédelmi beruházási támogatásban vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban 
részesült és a  110.  § (1)  bekezdés  a)  pontja szerinti adómérték, valamint a  110.  § (1)  bekezdés i)  pontja szerinti 
adómérték különbségének és a 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték alkalmazásával szabadforgalomba 
bocsátott E85 mennyiségének szorzata nem éri el a  kapott regionális beruházási támogatás, a  környezetvédelmi 
beruházási támogatás vagy a mezőgazdasági beruházási támogatás összegét.

95. § (1) A  112.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a  hozzá kapcsolódó 
adó-visszaigénylés, az  Európai Bizottság NN 29/2008. számú határozata hatálya alá tartozó állami támogatást 
tartalmaz.

 (2) A 113.  § (1)  bekezdés szerinti adó-visszaigénylés az  Európai Bizottság NN 29/2008. számú határozata hatálya alá 
tartozó állami támogatást tartalmaz.

 (3) A 113.  § (5)  bekezdés szerinti adó-visszaigénylés a  csoportmentességi rendelet 44.  cikke alapján a  2003/96/EK 
tanácsi irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatás.

 (4) A 115.  § szerinti adó-visszaigénylés a  csoportmentességi rendelet 25.  cikke alapján kutatás-fejlesztési projekthez 
nyújtható támogatás.

 (5) A (3) és (4)  bekezdés szerinti támogatások nem nyújthatók az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § 
(4a)–(4b)  bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások részére, amelyekkel 
szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely 
valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
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IX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

63. Az ellenőrzés általános szabályai

96. § (1) Az  e  törvényben és a  végrehajtási rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének és a  jogosultságok 
jogszabályi feltételei megvalósulásának – ellenőrzéssel lezárt időszakot nem eredményező – hatósági 
ellenőrzésekor az Art. ellenőrzési szabályait ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéshez az  Art. szerinti általános megbízólevélnek az  állami adó- és 
vámhatóság tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa minősül.

 (3) A jövedéki termék szállításának helyszíni ellenőrzésekor jogsértés hiányának megállapítása esetén csak abban 
az  esetben kell jegyzőkönyvet kiállítani, ha azt az  ellenőrzött személy kéri. Az  állami adó- és vámhatóság 
az ellenőrzés tényét jegyzőkönyv készítésének hiányában a szállítási okmányon rögzíti.

 (4) Az Art. szerinti adózóra vonatkozó szabályokat az e törvény szerinti ellenőrzött személyre is alkalmazni kell.
 (5) Határozattal rendelhető el folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt vagy technikai eszköz felszerelésével 

folyamatos vizsgálatot lehetővé tévő, többlet-adatszolgáltatási kötelezettséget előíró, valamint a  tevékenység 
végzéséhez az állami adó- és vámhatósághoz történő előzetes bejelentési kötelezettséget vagy előzetes bejelentési 
kötelezettséget és állami adó- és vámhatósági jelenlétet együttesen előíró ellenőrzés
a) az adóraktár engedélyesénél legfeljebb 1 éves időtartamra, kivéve a  technikai eszköz felszerelésével 

időtartam-korlátozás nélkül elrendelhető ellenőrzési módot, ha olyan körülmény merül fel, amely az  adó 
beszedésének veszélyeztetettségét valószínűsíti,

b) az a)  ponton kívüli esetben legfeljebb 3 hónap időtartamra, kivéve a  technikai eszköz felszerelésével 
időtartam-korlátozás nélkül elrendelhető ellenőrzési módot.

 (6) Az ellenőrzött személy az  (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság kérésére biztosítani 
köteles az ellenőrzés ellátásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket.

 (7) Az (5) bekezdés szerinti határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (8) Az (5)  bekezdés szerinti ellenőrzési mód fenntartásának indokoltságát az  ellenőrzött kérelmére az  állami adó- és 

vámhatóság soron kívül felülvizsgálja.
 (9) Az állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatás keretében megküldött és az  uniós számítógépes 

rendszerben megadott adatok elemzését az  állami adó- és vámhatóság külön ellenőrzés elrendelése nélkül, 
folyamatosan végzi. A  kötelezettségszegést fel nem táró adatellenőrzésről jegyzőkönyvet nem készít, arról 
az ellenőrzöttet nem értesíti.

 (10) Kötelezettségszegést fel nem táró jövedéki ellenőrzésről az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben 
meghatározott adattartalmú egyszerűsített jegyzőkönyvet készít.

64. Eredet igazolása

97. §  A jövedéki termék birtokosának a birtokolt jövedéki termék eredetét és a birtoklás jogszerűségét hitelt érdemlően 
igazolnia kell.

65. Csomagküldemények ellenőrzése

98. § (1) Az állami adó- és vámhatóság legalább két tagjából álló bizottság az  adófizetési kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése érdekében a  postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyén, a  futár- vagy csomagszállítást végző 
szolgáltató telephelyén a csomagküldeményeket felbontás nélkül megvizsgálhatja.

 (2) Ha a  vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a  csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz, 
az  állami adó- és vámhatóság a  csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja. Az  állami adó- és vámhatóság 
a  visszatartásról végzéssel dönt, amelyet külföldön feladott csomagküldemény esetén a  címzettként megjelölt 
személynek, belföldön feladott csomagküldemény esetén a  feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem 
ismert, a  címzettként megjelölt személynek küld meg, tájékoztatva a  felbontás helyszínéről. Az  állami adó- és 
vámhatóság legalább két tagjából álló bizottság a  felbontást az  értesített személy jelenlétében végzi el. Ha 
a  visszatartásról értesített személy az  értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért póthatáridő 
esetén 60 napon belül nem jelenik meg a felbontás helyszínén, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt 
nélküle bontja fel, és a felbontásról készített jegyzőkönyvet az értesített személlyel közli.
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 (3) A visszatartásról rendelkező végzéssel szemben a  feladó, illetve a  címzett – jogszabálysértésre hivatkozással – 
kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell előterjeszteni a végzést hozó állami adó- 
és vámhatóságnál. A kifogást az állami adó- és vámhatóság felettes szerve a benyújtástól számított 15 napon belül 
bírálja el. A kifogásnak a felbontás foganatosítására halasztó hatálya van.

 (4) Ha a  felbontott csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket nem vagy csak részben tartalmaz, az  állami adó- 
és vámhatóság a  csomagküldeményt vagy az  abban található, adózatlan jövedéki termékeken kívüli dolgokat 
visszacsomagolja és a felbontásról készített jegyzőkönyvvel együtt az értesített személy részére átadja, eljuttatja.

 (5) A csomagküldemény elvesztéséből, megsérüléséből, késedelmes kézbesítéséből keletkezett kár megtérítésére 
a  postai szolgáltatásokról szóló törvény és a  futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltatóval kötött szerződés 
irányadó azzal az  eltéréssel, hogy az  abban meghatározott kártérítési felelősség az  adózatlan jövedéki terméket 
nem tartalmazó csomagküldemény esetében az  állami adó- és vámhatóságot terheli, ha a  bekövetkezett kár 
bizonyíthatóan a állami adó- és vámhatósági ellenőrzés vagy intézkedés folytán keletkezett.

66. Jogkövetkezmények

99. §  Az Art. adóbírságra, mulasztási bírságra és adómérséklésre vonatkozó szabályait jövedéki eljárásokban nem lehet 
alkalmazni.

67. Jövedéki bírság

100. § (1) Az a személy, aki az e törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtandó.
 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, a jövedéki bírság 

mértéke a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg, 
de legalább 30 ezer forint.

 (3) A 19. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértékét az előállított termék mennyisége és
a) egyéb ellenőrzött ásványolaj esetén a 33. § (1) bekezdése szerinti adómérték,
b) csendes bor esetén az adóalap és 3 ezer forint szorzatának megfelelő összeg,
c) a 129.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti termék esetén az  adóalap és 10 ezer forint szorzatának megfelelő 

összeg,
d) a 110.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti nulla adómértékű LPG esetén a  közúti járművek üzemanyagakénti 

felhasználásra meghatározott adómérték
alapulvételével kell meghatározni.

 (4) A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén, ahol 
a  központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a  20 ezer forintot nem haladja meg, a  jövedéki 
ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a  helyszínen jövedéki bírságot szabhat ki és szedhet be. Ebben 
az  esetben a  lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a  termék birtokosa a  törvénysértés tényét elismeri, 
továbbá a  jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított 
eljárás esetén a  (2) és (3)  bekezdéstől eltérően a  jövedéki bírság összege 20 ezer forint. Ha a  gyorsított eljárás 
feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző az általános szabályok szerint jár el.

 (5) Ha a  jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket 
forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a  kivetendő jövedéki bírság alapja a  kereskedő termékköre 
szerinti jövedéki engedélyhez e törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, 
amely alatt a  kereskedő a  jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A  jövedéki bírság 
mértéke a  bírságalapnak és a  jövedéki bírság kivetése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 
365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint.

 (6) A (2), (5), (8) és (9)  bekezdés alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a  magánszemély 300 ezer forintig, 
a gazdálkodó szervezet 750 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal sújtható.

 (7) A (2), az  (5) és a  (6)  bekezdés szerinti jövedéki bírságra az  Art.-nak a  megbízható és a  kockázatos adózói 
minősítésnek az  adóbírság és a  mulasztási bírság felső határát módosító és az  ezek kiszabásával kapcsolatos 
szabályait alkalmazni kell.

 (8) A 39. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 100 ezer forint.
 (9) Cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén a  jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 3 ezer 

forint, de legalább 100 ezer forint. Ezen alcím alkalmazásában cukorcefre alatt olyan, erjesztéssel jövedéki termék 
előállítására alkalmas anyagot kell érteni, amelynek szénhidrát tartalma 50%-ot meghaladó mértékben hozzáadott 
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cukor- vagy keményítőtartalmú, mezőgazdasági eredetű termékből származik. Nem minősül cukorcefrének az olyan 
anyag, amely a  terméket birtokló személy által a  szakmai szabályok alapján engedéllyel vagy engedély nélkül 
jogszerűen, alapanyagként vagy gyártásközi termékként felhasználható termékelőállításhoz.

101. §  A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, 
kiszabása mellőzhető. A  mellőzés abban az  esetben alkalmazható, ha a  körülményekből megállapítható, hogy 
a  jogsértő személy az  adott helyzetben a  tőle elvárható körültekintéssel járt el. A  jövedéki bírság mérséklésénél 
az  eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen az  adózás alól elvont termék, a  hamis, hamisított vagy 
jogtalanul megszerzett zárjegy és hivatalos zár mennyiségét, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány 
nagyságát, keletkezésének körülményeit, a jogsértő személy jogellenes magatartásának súlyát.

68. Lefoglalás, elkobzás

102. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény 
szerinti elkobzás érvényesítése érdekében bármely dolgot – az élő állat kivételével – lefoglalhat.

 (2) A lefoglalást elrendelő végzéssel szemben az  ügyfél – a  100.  § (4)  bekezdése szerinti eset kivételével – 
jogszabálysértésre hivatkozással kifogással élhet. A  kifogást a  végzés közlésétől számított 8 napon belül kell 
benyújtani az  állami adó- és vámhatósághoz. A  kifogást az  állami adó- és vámhatóság a  benyújtástól számított  
15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 (3) A lefoglalást meg kell szüntetni arra a  dologra, amire a  jövedéki eljárás eredményes lefolytatása érdekében már 
nincs szükség.

 (4) A lefoglalt dolog annak adható ki, aki a  tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja vagy annak, akitől azt 
az  állami adó- és vámhatóság lefoglalta feltéve, hogy az  illető a  jogszerű birtoklás tényét igazolta. Ha a  lefoglalás 
megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 3 munkanapon belül nem történt meg a kiadni rendelt dolog 
átvétele, a kiadás feltétele, hogy a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és 
a kiadni rendelt termék, dolog és eszköz kiadásának napja közötti időtartamra eső tárolási költséget az állami adó- 
és vámhatóság részére igazoltan megtérítsék.

 (5) Az (4)  bekezdéstől eltérően, ha a  jövedéki kötelezettségszegéssel összefüggésben indult büntetőeljárásban 
lefoglalásnak van helye és ennek érdekében a  büntetőügyben eljáró hatóság az  állami adó- és vámhatóságot 
megkereste, a lefoglalt dolgot a büntetőeljárást lefolytató hatóságnak kell kiadni.

 (6) Ha a  kiadni rendelt dolgot a  lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 60 napon belül 
a  (4)  bekezdésben meghatározott személy nem veszi át, azt az  állami adó- és vámhatóság értékesítheti. 
Az értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de át nem vett dolog helyébe lép. Az értékesítés meghiúsulása 
esetén az állami adó- és vámhatóság a kiadni rendelt dolgot megsemmisítheti.

 (7) Ha a  (6)  bekezdésben foglaltak szerinti értékesítésből befolyt ellenértéket az  annak átvételére jogosult személy 
az  állami adó- és vámhatóság ez  irányú tájékoztatásának közlésétől számított öt éven belül nem veszi át, 
az  értékesítésből befolyt ellenérték az  államra száll. Az  értékesítésből befolyt ellenérték után az  állami adó- és 
vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs.

 (8) A (4), a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.
 (9) A lefoglalt dolog elszállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek az  ügyfelet terhelik, ha jogerősen 

végrehajtható jövedéki bírság megfizetésére kötelezték, ellenkező esetben a felmerült költségeket az állam viseli.
 (10) A lefoglalt dolognak az  állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történő tárolása esetén 

a vámjogszabályokat kell alkalmazni.
 (11) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot elszállítja és megőrzi, vagy ha ez aránytalanul magas költségekkel 

járna, a dolgot az ügyfél őrizetében hagyja a használat és az elidegenítés jogának megtiltásával.
 (12) Az ügyfél vagy képviselője a  nála lefoglalt iratokba betekinthet, kérésére azokról az  állami adó- és vámhatóság 

másolatot készít.

103. § (1) El kell kobozni
a) a lefoglalt dolgot, amire a  jogerősen megállapított jövedéki kötelezettségszegést elkövették és a  jövedéki 

ügyben a 100. § (2), (3), (5), (8) és (9) bekezdése szerinti jövedéki bírság kerül kiszabásra vagy ha a jövedéki 
bírság kiszabását a 101. § alapján az állami adó- és vámhatóság mellőzte,

b) a lefoglalt dolgot, ha azon a jövedéki törvénysértés elkövetését célzó átalakítást végeztek.
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 (2) Ha az eset összes körülményeinek vizsgálata alapján további jogsértés elkövetése valószínűsíthető, a 37. § szerinti 
jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést az állami adó- és vámhatóság elkobozhatja, ha a 37. § szerinti 
nyilvántartásba-vételi kötelezettségét a berendezést előállító, értékesítő vagy birtokló nem teljesíti.

 (3) Az elkobzott termékre nem kell az adót kivetni, kivéve ha
a) a jövedéki jogsértés elkövetője az adó kivetését kifejezetten kéri, vagy
b) a jövedéki jogsértést megvalósító személy ezzel a magatartásával a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás 

bűncselekményt követett el, és az  Art. 40.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti elkülönített számlára befizetést 
teljesített.

 (4) Ha a lefoglalt dolog nem uniós áru, elkobzására is e törvényt kell alkalmazni.
 (5) Az elkobzott dolgok közül

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény hatálya alá tartozó terméket, továbbá 
jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt csendes bort, valamint 
a dohánygyártmányt meg kell semmisíteni;

b) a zárjegyet, a hivatalos zárat és a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést meg kell semmisíteni;
c) az  a)  és  b)  pontba nem tartozó egyéb elkobzott termék és eszköz esetén az  állami adó- és vámhatóság 

intézkedik azoknak az  állam javára történő értékesítéséről vagy a  (6)  bekezdés szerinti átadásról, 
felhasználásról,

d) azokat a termékeket, amelyek értékesítése valamely szellemi tulajdonjogot sértene, meg kell semmisíteni.
 (6) Az elkobzott energiatermék, valamint az abból vett, állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre váró 

minta
a) a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófa esetén a  területileg illetékes védelmi 

bizottság elnökének, I–III. fokú árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az  érintett terület települési 
önkormányzata polgármesterének vagy a  vízügyi igazgatási szervezet területi szerve vezetőjének 
kérelem alapján – az  állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség 
mellett – átadható;

b) közül az a) pont szerinti átadásra nem került energiaterméket az állami adó- és vámhatóság – az állami adó- 
és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – üzemanyagként vagy fűtési, 
tüzelési célra felhasználhatja;

c) közül az  értékesítésre vagy az  a)  és  b)  pont szerint átadásra, felhasználásra nem került energiaterméket 
a katasztrófavédelmi szerv részére oktatás, gyakorlatozás céljára a katasztrófavédelmi szerv kérelme alapján  
– az állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható.

 (7) Az állami adó- és vámhatóság az  elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését 
megelőzően jogosult a lefoglalt
a)   (5)  bekezdés a)  pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, ha az  gyors romlásnak van kitéve, 

huzamosabb tárolásra alkalmatlan,
b)  (5) bekezdés b) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, a lefoglalt (5) bekezdés c)  pontja szerinti 

dolog előzetes értékesítésére,
c) energiatermék előzetes, (6)  bekezdés  a)   pontja szerinti célra történő átadására, valamint 

a (6) bekezdés b)  pontja szerinti felhasználására,
ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a  dolog értékére vagy az  előreláthatólag hosszú ideig tartó 
tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna.

 (8) A lefoglalt dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép.
 (9) Az állami adó- és vámhatóság vagy a  bíróság döntése alapján visszaadni rendelt, de természetben már ki nem 

adható
a) értékesített lefoglalt vagy elkobzott dolog esetén az értékesítésből befolyt ellenértéknek,
b) megsemmisített, átadott vagy felhasznált lefoglalt vagy elkobzott dolog esetében a lefoglaláskori értéknek
a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni.

104. § (1) Az  e  Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. E  jogkövetkezmények nem 
érintik az  adó megfizetésének kötelezettségét, továbbá a  vámjogszabályok és az  Art. szerint megállapítható 
pótlékokat.

 (2) Jövedéki jogsértés miatt nem alkalmazhatóak az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények a Rendőrségről 
szóló törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot lefolytató személlyel szemben, ha a  jogsértést 
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meghatározott feladata ellátása során, ügyész előzetes jóváhagyásával követi el és a  jogsértés elkövetése 
bűnfelderítési érdeket szolgál.

105. § (1) A  magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a  tényállás 
tisztázása, továbbá az  e  törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá 
a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában 
díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.

 (2) Az önkormányzati adóhatóság a  magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az  azon előállított jövedéki 
terméket lefoglalhatja, ha
a) a magánfőző a  143.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentésében a  desztillálóberendezés jogszerű birtoklása 

megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.

 (3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra az állami adó- és vámhatóság által alkalmazható 
lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 (4) Az önkormányzati adóhatóság az  általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és 
megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 106. § szerinti bírság 
kerül kiszabásra.

 (5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi 
korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

69. Egyéb bírság

106. §  Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a  desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat 

adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,
b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan 

adatokat ad meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az  érintett a  felszólításának 
határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

70. Üzletzárás

107. § (1) A  jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a  64–73.  §-ban meghatározott kötelezettségeket 
megszegő személlyel szemben az  Art. szerinti, az  adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiség lezárása 
intézkedés alkalmazható.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés tartama az  első jogsértés alkalmával 12, ismételt előfordulás esetén 30, majd 
minden további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napig terjedhet.

 (3) Az ismételt jogsértéshez kapcsolódó (2) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak, ha a két egymást követő 
ugyanolyan jogsértés elkövetése – ha annak pontos időpontja nem állapítható meg, feltárása – között 2 év eltelt.

 (4) Nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés, ha a  jogsértéssel érintett sör, csendes és habzóbor, egyéb 
csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert.

X. FEJEZET
ENERGIATERMÉK

108. §  A 19.  §-t, valamint a VI. és VII. Fejezetet az  energiatermékek közül kizárólag az  ellenőrzött energiatermékekre kell 
alkalmazni.

71. Adóalap, adómérték

109. § (1) Az adó alapja az energiatermék mennyisége, az adómértéknél meghatározott mennyiségi egységben mérve.
 (2) Ha az  adómértéknél megadott mennyiségi egység liter, akkor azt +15 °C-ra átszámított térfogaton kell 

megállapítani. Az  energiatermék +15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát a  mérésügyről szóló törvény 
előírásainak megfelelően az MSZ EN ISO 3675, az MSZ EN ISO 3838 vagy az MSZ EN ISO 12185 jelű, a kőolajtermékek 
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sűrűségének meghatározására vonatkozó szabványokban idézett MSZ ISO 91-1 szabványban ismertetettek vagy 
az előzőekkel egyenértékű műszaki megoldás szerint (csőkészlet esetén számítással) kell meghatározni.

110. § (1) Az adó mértéke
a) a benzinre

aa) ha a  kőolaj (3)  bekezdés szerinti világpiaci ára az  50 amerikai dollár (a  továbbiakban: USD)/hordó 
értéket meghaladja, 120 000 Ft/ezer liter,

ab) ha a  kőolaj (3)  bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az  50 USD/hordó értéket,  
125 000 Ft/ezer liter,

b) a petróleumra
ba) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 124 200 Ft/ezer 

liter,
bb) ha a  kőolaj (3)  bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az  50 USD/hordó értéket,  

129 200 Ft/ezer liter,
c) a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén

ca) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 110 350 Ft/ezer 
liter,

cb) ha a  kőolaj (3)  bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az  50 USD/hordó értéket,  
120 350 Ft/ezer liter,

d) a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 4655 Ft/ezer kilogramm, 
üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 116 000 Ft/ezer kilogramm,

e) az LPG-re közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 95 800 Ft/ezer 
kilogramm, egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm, 
tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 0 Ft/ezer kilogramm,

f ) földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 28 Ft/nm3, 
egyébként 0,3366 Ft/kWh,

g) a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra,
h) a szénre 2 516 Ft/ezer kilogramm,
i) –  figyelemmel a  94.  § (2)  bekezdésére is – az  E85 esetében a  termék bioetanolon kívüli komponenseinek 

térfogatra számított mennyiségi részaránya és az a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék 
bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya és 70 000 Ft/ezer liter szorzatának 
együttes összege,

j) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék bioüzemanyag esetében a  132.  § (2)  bekezdés 
b) pontja szerinti adómérték,

k) a tiszta növényi olajat előállító által a  117.  § (1)  bekezdésben meghatározott mennyiségben és célra 
felhasznált tiszta növényi olaj esetében a  c)  pont ca)  alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén 
az  adómérték 18%-a, a  c)  pont cb)  alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az  adómérték 16,5%-a, 
egyébként 110 350 Ft/ezer liter.

 (2) Az adó mértéke az (1) bekezdésben meg nem határozott energiatermékre
a) a benzin vagy gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 

az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti adómérték,
b) az üzemanyagkénti vagy a  tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak 

megfelelően az  (1)  bekezdés a)–f )  pont szerinti energiatermékek közül a  hozzá legközelebb álló 
energiatermékre meghatározott adómérték.

 (3) Az (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti, január 1-jétől, április 1-jétől, július 1-jétől, illetve október 1-jétől érvényes 
adómértékek megállapítása a Platts Crude Oil Marketwire – tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának 
első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti időszakra vonatkozó – Brent (Dated) napi jegyzései Mid értékeinek 
és a  tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti 
időszak egyes napjaitól számított mindenkori harmadik havi szállítású Brent napi jegyzések Mid értékeinek számtani 
átlaga alapján történik. Az  így meghatározott átlagos árat az  állami adó- és vámhatóság internetes honlapján 
a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napját követő 5. munkanapig közzéteszi.
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72. Adókötelezettség, adófizetési kötelezettség

111. § (1) A 6. §-tól eltérően adókötelezettség keletkezik a földgázra, a villamos energiára és a szénre, ha
a) az energiakereskedő energiafelhasználónak – kivéve a  lakossági energiafogyasztót – földgázt, villamos 

energiát vagy szenet értékesít,
b) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – belföldön közvetlenül energiatermelőtől vagy 

szervezett energiapiacról földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol,
c) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – másik tagállamból földgázt, villamos energiát 

vagy szenet vásárol,
d) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – harmadik országból földgázt, villamos energiát 

vagy szenet vásárol,
e) a gazdálkodó saját felhasználásra termel, állít elő földgázt, villamos energiát vagy szenet, kivéve ha

ea) a  termelt villamos energiát geotermikus, nap-, szél-, vízenergiából vagy biomasszából (ideértve 
a biomasszából előállított terméket is) állítja elő,

eb) a termelt földgázt, villamos energiát vagy szenet a 112. §-ban és a 116. §-ban meghatározott célra 
használja fel,

ec) a  termelt villamos energiát adózottan beszerzett földgáz, villamos energia vagy szén 
felhasználásával, 50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő és nem él a  112.  § 
vagy a  116.  § szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel vagy adó-visszaigénylési 
jogosultságával,

f ) az energiakereskedő saját célra használ fel földgázt, villamos energiát vagy szenet,
g) az energiafelhasználó az  a)–f )  pontban meg nem határozott esetben adózatlan földgázt, villamos energiát 

vagy szenet vásárol vagy használ fel,
h) az energiafelhasználó a  szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az  energiakereskedőnek arról, hogy 

lakossági energiafogyasztó,
i) a távhőszolgáltató a 118. § (5) bekezdés szerinti igazolást valótlan tartalommal állítja ki.

 (2) Az (1)  bekezdéstől eltérően, ha energiakereskedő földgázt vagy villamos energiát gépjárművek közvetlen 
kiszolgálását végző töltőállomást üzemeltető részére értékesít, az  adókötelezettség akkor keletkezik, amikor 
az energiakereskedő a földgázt vagy villamos energiát a töltőállomást üzemeltető részére értékesíti.

 (3) Az adó alanya
a) az (1) bekezdés a) és f ) pontja esetében az energiakereskedő,
b) az (1) bekezdés b)–d), g) és h) pontja esetében az energiafelhasználó,
c) az (1) bekezdés e) pontja esetében az előállító,
d) az (1) bekezdés i) pontja esetében a távhőszolgáltató,
e) a (2) bekezdés esetében a töltőállomás üzemeltetője részére értékesítő energiakereskedő.

 (4) Az adófizetési kötelezettség
a) az (1)  bekezdés  a) és b)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés esetében az  áfatörvény szerinti teljesítés 

időpontjában, az ellenérték vagy a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b) az (1)  bekezdés  c)  pontja esetében az  adóbevallási időszak utolsó napján, az  adóbevallási időszakban 

beszerzett mennyiségre,
c) az (1) bekezdés d) pontja esetében a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba 

bocsátott mennyiségre,
d) az (1)  bekezdés e)–f )  pontja esetében a  felhasználás időpontjában, a  saját célra felhasznált 

energiamennyiségre,
e) az (1)  bekezdés g)  pontja esetében az  áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában, az  ellenérték vagy 

a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, saját célra felhasznált energiatermék esetében a felhasználás 
időpontjában, a saját célra felhasznált mennyiségre,

f ) az (1) bekezdés h) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére,
g) az (1)  bekezdés i)  pontja esetében a  távhőszolgáltató általi vásárláshoz kapcsolódó, az  áfatörvény szerinti 

teljesítés időpontjában, a  nyilatkozattal ellentétesen nem a  lakosság részére szolgáltatott hő előállítása 
céljára felhasznált energiatermék mennyiségére

keletkezik.
 (5) A (4)  bekezdéstől eltérően, az  olyan ügyletnél, ahol a  felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben 

állapodnak meg vagy az  ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, az  adófizetési kötelezettséget 
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az  elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak első napján hatályos adómérték figyelembevételével kell 
megállapítani.

73. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

112. § (1) A 9. §-ban foglaltakon túl mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a) a repülőgép-üzemanyagot nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére kiszolgáló 

adóraktár engedélyese;
b) a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a  víziközlekedésről szóló törvény 

szerinti gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) részére kiszolgáló adóraktár 
engedélyese;

c) az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló energiatermékre, amelyet
ca) energiatermék előállításához kapcsolódó célra,
cb) kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott hő (ideértve 

a  központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi fűtést és 
melegvíz-szolgáltatást) előállítása céljára,

cc) kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban
használ fel.

 (2) A repülőgép-üzemanyagot az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszolgáló adóraktár részének tekintendő a kiszolgálást 
végző tartályautó.

 (3) A jelölt gázolajat az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint kiszolgáló adóraktárnak tekintendő a  közforgalmú hajózási 
kikötőben állomásozó, és azt hajótöltési céllal a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint elhagyó hajó.

 (4) A jelölt gázolajból a jelölőanyag nem távolítható el.

74. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

113. § (1) A vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási vagy vasúti árutovábbítási tevékenységet végző 
személy jogosult az  e  tevékenységéhez, valamint az  e  tevékenységhez kapcsolódóan végzett vasúti vontatáshoz, 
tolatáshoz felhasznált gázolaj adójának visszaigénylésére.

 (2) Az üzemben tartóként nyilvántartott személy jogosult a víziközlekedésről szóló törvény szerinti úszómunkagépben 
felhasznált gázolaj adójából literenként 103 forint visszaigénylésére.

 (3) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 járműkategóriába 
és M3 járműkategóriába tartozó autóbuszokat a  helyi és helyközi közlekedésében üzemeltető személy jogosult 
az e tevékenységéhez felhasznált földgáz adójának visszaigénylésére.

 (4) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv jogosult a  közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben közlekedési célra felhasznált földgáz adójának 
visszaigénylésére.

 (5) A 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzembentartója vagy – bérelt jármű esetében – bérlője jogosult
a) az üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt, vagy
b) belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból 

elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után a 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén 
literenként 7 forint, a 110. § (1) bekezdés c) pont cb) lpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 17 Ft 
visszaigénylésére.

75. Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

114. §  Minősített földgázellátási üzemzavar esetén a  földgázfelhasználó jogosult a  minősített földgázellátási 
üzemzavar fennállása alatt és azt követően még 2 munkanap során felhasznált gázolaj adójából literenként  
103 Ft visszaigénylésére, ha a gázolajat a minősített földgázellátási üzemzavar fennállása alatt vagy azt legfeljebb  
5 munkanappal megelőzően szerezte be.
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76. Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

115. § (1) A motorfejlesztést végző személy jogosult az e tevékenységéhez felhasznált üzemanyag adójának visszaigénylésére 
a (2) bekezdésben foglalt mértékig.

 (2) Az adó-visszaigénylés legfeljebb a motorfejlesztéssel kapcsolatban felmerült költség 25%-ig érvényesíthető, feltéve, 
hogy ez a költség a csoportmentességi rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerint támogatható költségnek minősül.

77. Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

116. § (1) A felhasznált energiatermék adójának visszaigénylésére jogosult
a) a vegyipari alapanyagként földgázt felhasználó személy;
b) a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott föld alatti gáztároló megfelelő működéséhez 

a  tárolóréteg(ek)ben állandóan biztosítandó gázmennyiség feltöltésére vagy szinten tartására, továbbá 
a  szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából földgázt a  feltöltésre vagy szinten tartásra felhasználó 
személy;

c) a hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából energiaterméket felhasználó személy;
d) a nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként szenet felhasználó személy.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált 
villamos energia előállításához felhasznált villamos energia adójának visszaigénylésére jogosult személynek 
a  villamos energiáról szóló törvény szerint nem kell rendelkeznie energiatermelői működési engedéllyel, 
az  adó-visszaigénylést a  bevallási időszakban az  elosztó vagy az  átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos 
energia mennyiségéből 40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított földgáz mennyisége után érvényesítheti.

78. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

117. § (1) A mezőgazdasági termelő az igazoltan használatában lévő
a) olyan szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület után, amelyen 

mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, a  mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, 
valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,

b) olyan erdő után, amelyben erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, az erdőfelújítási célú munkákhoz,
c) olyan vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó után, amelyben halgazdálkodási tevékenységet folytat,  

– a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz
felhasznált, évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adója a  110.  § (1)  bekezdés c)  pont 
ca)  alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén 82 százalékának, a  110.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja 
szerinti adómérték alkalmazása esetén 83,5 százalékának visszaigénylésére jogosult.

 (2) Ha a  mezőgazdasági termelő a  földművelési, az  erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-
szolgáltatást vesz igénybe, a  gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a  gépi bérmunka-szolgáltatást 
végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiség után is jogosult az  (1)  bekezdésben meghatározott 
visszatérítésre.

 (3) A visszatérítés a  gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj után akkor érvényesíthető, ha a  gépi 
bérmunka-szolgáltatást végző igazolni tudja a felhasznált gázolaj eredetét.

 (4) Ha az utólagos ellenőrzés során a gépi bérmunka-szolgáltatást végző a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem 
tesz eleget, a  gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az  adót visszafizetni és a  visszafizetett adó után 
a kiutalás napjától a visszafizetés napjáig az Art. szerinti késedelmi pótlékot fizetni.

 (5) Ha a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti családi gazdaság a  mezőgazdasági 
termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor a  családi gazdálkodó jogosult a  családi gazdaság nevében 
visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.

79. Egyéb eljárási szabályok

118. § (1) A  111.  § (1)  bekezdés  a)  pontja szerinti adóalany a  szén értékesítése esetén a  lakossági fogyasztónak történt 
értékesítést a  3.  § (2)  bekezdés 25.  pontjában említett nyilatkozattal köteles dokumentálni. A  nyilatkozatban 
a  lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. Az  energiakereskedő a  személyes 
adatokat tartalmazó nyilatkozatot kizárólag az  állami adó- és vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. 
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Az  állami adó- és vámhatóság a  megkapott személyes adatokat a  feltétel megvalósulásának megállapíthatósága 
érdekében a  hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az  ellenőrzés nyomán indult hatósági eljárás jogerős 
befejezéséig kezeli.

 (2) A földgáz, villamos energia vagy szén értékesítését végző adóalany a  111.  § szerinti esetben az  adót köteles 
a számlán elkülönítve feltüntetni.

 (3) A szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő beszerzése ezen céljáról az  értékesítést végző 
energiakereskedőnek köteles írásban nyilatkozatot adni, amelyben nevét, címét és adószámát is fel kell tüntetnie.

 (4) Az energiakereskedő az  (1) és (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatot az  Art. szerinti adó-megállapítási jog elévüléséig 
köteles megőrizni.

 (5) Ha a  hő lakosság részére történő szolgáltatását nem közvetlenül a  távhőtermelő létesítmény, hanem egy 
közbeiktatott távhőszolgáltató végzi, a  távhőtermelő létesítmény a  112.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjához 
kapcsolódó adófizetési kötelezettség alóli mentesülési és adó-visszaigénylési jogosultságát a távhőszolgáltató által 
kiadott, a lakosság részére szolgáltatott hő mennyiségéről szóló igazolással érvényesítheti.

119. §  Jelölt gázolaj előállítását végző adóraktár engedélyesének a  jelölés időpontját az  azt megelőző 3. napig be kell 
jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.

80. Terméktávvezeték adóraktár, energiatermékek csővezetékes szállítása

120. § (1) A  terméktávvezeték adóraktári engedély megadásának nem feltétele a  14.  § (1)  bekezdés d)  pontja és a  20.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése.

 (2) Az 54–56.  §-tól eltérően az  energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett feladásáról és átvételéről 
a  terméktávvezeték adóraktár engedélyese, valamint energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében 
adóraktárnak nem minősülő csővezetéken történő szállítás esetén a feladásáról és átvételéről a feladó és az átvevő 
adóraktár engedélyese közösen kiállít egy, a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet.

 (3) A (2)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv adatait az  energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében 
a  terméktávvezeték adóraktár részére feladó vagy a  terméktávvezeték adóraktártól átvevő, adóraktárnak nem 
minősülő csővezetéken történő szállítás esetén a  feladó vagy átvevő adóraktár engedélyese a  24.  § szerinti 
adatszolgáltatásában megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.

 (4) Az (1)  bekezdéstől eltérően a  jövedéki engedélyes kereskedő részére végzett szállítás esetén a  terméktávvezeték 
adóraktár engedélyese a  24.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti adatszolgáltatást teljesít az  állami adó- és 
vámhatóságnak.

81. Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék

121. § (1) Egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese állíthat elő.
 (2) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár 

engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel.
 (3) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár 

engedélyese és felhasználói engedélyes szerelhet ki.
 (4) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb, de 1 liternél vagy 1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb 

ellenőrzött ásványolaj forgalmazását adóraktár engedélyese, jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki 
kiskereskedő végezheti, 1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj 
forgalmazása engedély nélkül végezhető.

 (5) Adózott egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély.

122. § (1) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes állíthat elő.
 (2) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó 

használhat fel.
 (3) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes szerelhet ki.
 (4) Adózott megfigyelt termék felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély.
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123. §  A felhasználás célja nem lehet az egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék üzemanyagként vagy tüzelő-, 
fűtőanyagként történő felhasználása.

124. §  A 7. § (1) bekezdés f )–j) pontja, a 121. § (5) bekezdése és a 122. § (4) bekezdése szerinti esetben a 33. § (1) bekezdése 
szerinti adómértéket kell alkalmazni.

XI. FEJEZET
SÖR, CSENDES BOR, HABZÓBOR, EGYÉB CSENDES ÉS HABZÓ ERJESZTETT ITAL, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK, 
ALKOHOLTERMÉK

82. Sör

125. § (1) Az adó alapja a  sör mennyisége hektoliterben és a  tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban meghatározott 
fokában kifejezve.

 (2) Az adó mértéke hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom fokonként
a) a kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 forint,
b) más sör esetében 1 620 forint.

 (3) Ha az adóraktár túllépi a 3. § (3) bekezdés 17. pontjában szereplő termelési mennyiséget és a (2) bekezdés a) pontja 
szerinti adómértékkel számított adót fizetett meg a szabadforgalomba bocsátott sör után, akkor
a) az engedélyének módosítását kell kérnie a 16. § (3) bekezdés szerint,
b) az általa a  tárgyévben szabadforgalomba bocsátott sör mennyiségére a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 

adómértékkel számított összeg és a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adómértékkel számított összeg 
különbözetét a következő naptári hónapban megfizeti, és

c) a tárgyévet követő három évben nem alkalmazhatja a (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértéket.

126. §  Kisüzemi sörfőzde esetében a 20. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

83. Csendes bor

127. § (1) Az adó alapja a csendes bor mennyisége hektoliterben kifejezve.
 (2) Az adó mértéke hektoliterenként 0 forint.

84. Habzóbor

128. § (1) Az adó alapja a habzóbor mennyisége hektoliterben kifejezve.
 (2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.

85. Egyéb csendes erjesztett ital

129. § (1) Az adó alapja az egyéb csendes erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.
 (2) Az adó mértéke hektoliterenként

a) a csendes bor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó 
alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke esetében, amelyben a csendes bor aránya meghaladja az 50%-ot,  
0 forint,

b) más egyéb csendes erjesztett ital esetében 9 870 forint.

86. Egyéb habzó erjesztett ital

130. § (1) Az adó alapja az egyéb habzó erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.
 (2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.
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87. Köztes alkoholtermék

131. § (1) Az adó alapja a köztes alkoholtermék mennyisége hektoliterben kifejezve.
 (2) Az adó mértéke hektoliterenként 25 520 forint.

88. Alkoholtermék

132. § (1) Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20 °C hőmérsékleten.
 (2) Az adó mértéke – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel –

a) a bérfőzött párlat esetében
aa) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha a bérfőzető 

adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 167 000 forint,
ab) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a  nem adóraktárnak értékesítésre szánt 

mennyiségre hektoliterenként 333 385 forint,
b) az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 333 385 forint.

 (3) A (2)  bekezdés a)  pontjának alkalmazásában az  50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó 
bérfőzött párlatot kell érteni.

 (4) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell 
beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat 
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges 
alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A  magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat 
adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő 
mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több 
párlatot állít elő, akkor a  tárgyév végéig be kell szereznie a  többletmennyiség utáni párlat adójegyeket az  állami 
adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

 (5) Nem kell alkalmazni az  (1) és (2)  bekezdést a  3.  § (3)  bekezdés 1.  pont c)  alpontja szerinti alkoholtermékre, ha 
az a 110. § szerinti adómérték alá esik.

 (6) Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy 
előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy 
előállítani párlatot.

 (7) Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az  éves kedvezményes adómértékű mennyiségi 
korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók.

89. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

133. § (1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a) a magánszemély az  általa előállított és az  előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári 

évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra, 
egyéb csendes erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra, feltéve, hogy értékesítésre 
nem kerül sor,

b) a saját művelésben álló szőlőterületen termelt szőlőből vagy legfeljebb az  értékesített saját szőlőtermés 
mennyiségével azonos mennyiségben vásárolt szőlőből a  magánszemély az  általa előállított, borpiaci 
évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter, az  előállító, családtagjai vagy vendégei által 
elfogyasztott csendes borra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor,

c) a szőlőterülettel nem rendelkező magánszemély az  általa borpiaci évenként és háztartásonként legfeljebb 
500 kilogramm vásárolt szőlőből előállított, az  előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott 
csendes borra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor,

d) a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholtermék előállítója az alkoholtermékre, ha azt 
saját maga használja fel, semmisíti meg,

e) az adóraktár engedélyese az előállított, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerre és a nyilvántartásba 
vett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményre (a  szájon át fogyasztható alkoholtartalmú 
termék esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben 
előállított készítmény), valamint az  engedéllyel iparilag előállított gyógyszeranyagra, gyógyszeripari 
intermedierre, továbbá az  e  termékek előállításához és előállítására szolgáló gyártóberendezéseknek a   
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– technológiai előírásokban rögzített – tisztítási eljárásához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb 
csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, nem értve e  pont alá 
tartozónak a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék és víz keverékének előállítását,

f ) az adóraktár engedélyese a  2209 00 11-2209 00 99 KN-kód szerinti ecet előállításához felhasznált 
sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy 
alkoholtermékre,

g) az adóraktár engedélyese az  előállított, az  élelmiszerek és az  1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb 
tényleges alkoholtartalmú italok aromáira és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, 
egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,

h) az adóraktár engedélyese az  előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú 
csokoládéra és – az  alkoholtartalmú italok kivételével – a  legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm 
alkoholtartalmú egyéb élelmiszerre, és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb 
csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,

i) az adóraktár engedélyese a  részlegesen denaturált sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó 
erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék felhasználásával előállított vegyipari, kozmetikai és 
egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termékre, és az  ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és 
habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,

j) az e)–i) pont szerinti végtermékeket tagállamból vagy harmadik országból behozó személy,
k) az adóraktár engedélyese a 3199/93/EK bizottsági rendeletben meghatározott eljárások közül a valamennyi 

tagállamban alkalmazható teljes denaturálási eljárással vagy a  Magyarország által bejelentett teljes 
denaturálással előállított etil-alkoholt tartalmazó termékre,

l) az a  3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett teljes denaturálással másik tagállamban előállított 
etil-alkoholt tartalmazó terméket belföldre EKO-val szállító személy,

m) az adóraktár engedélyese a  3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett, másik tagállam által bejelentett 
teljes denaturálási eljárással belföldön előállított etil-alkoholt tartalmazó termékre a  címzett általi átvételt 
igazoló EKO példány alapján.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti termék előállításához technológiai, műszaki, egészségügyi szempontok miatt 
nem lehet részleges denaturálással előállított sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, 
köztes alkoholterméket vagy alkoholterméket felhasználni, annak szakmai indokolását és arról a felhasználás szerint 
illetékes szakmai szövetség nyilatkozatát kell az  adóraktári engedély vagy annak módosítása iránti kérelemhez 
csatolni.

90. Egyszerűsített adóraktár

134. § (1) A  csendes bor adóraktárban történő előállítása – a  palackozási tevékenység kivételével – csak egyszerűsített 
adóraktári engedéllyel folytatható.

 (2) Egyszerűsített adóraktárban nem állítható elő, nem tárolható, nem palackozható sör, a  (3) bekezdésbeli eseten túl 
habzóbor, a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék kivételével egyéb csendes vagy habzó erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, alkoholtermék.

 (3) Egyszerűsített adóraktárban a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett 
ital, valamint saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 10 000 liter   palackos erjesztésű habzóbor is 
előállítható, tárolható, utóbbi termékből az egyszerűsített adóraktár készlete nem haladhatja meg a 10 000 litert.

 (4) Az egyszerűsített adóraktári engedély megadásának nem feltétele:
a) a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése,
b) a 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltétel teljesítése,
c) 20. § (3) bekezdés szerinti feltétel teljesítése,
d) a csendes bor tárolására szolgáló tárolóeszközök hitelesítése.

 (5) A 21.  §-tól eltérően a  (3)  bekezdés második fordulata szerinti terméket előállító, tároló, az  Art. szerinti kockázatos 
adózónak nem minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania. Az Art. 
szerinti kockázatos adózónak minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték 
összege 250 ezer forint.

 (6) A szőlőterületet művelő azon Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, valamint az élettársak (a továbbiakban: családtagok 
közössége), akik a  saját művelésükben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a  csendes bor és a  (3)  bekezdés 
szerinti termék előállítását, tárolását ugyanazon a  közösen használt, adóraktárnak minősíthető helyen végzik, 
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e  tevékenységüket egy egyszerűsített adóraktári engedéllyel folytathatják. Adóalanynak a  családtagok közössége 
minősül. Az  adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket és jogokat a  családtagok közössége – a  családtagok 
egyetemleges felelőssége mellett – az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja.

135. §  A csendes bor, az  egyszerűsített adóraktárban előállítható palackos erjesztésű habzóbor és a  129.  § (2)  bekezdés 
a)  pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital egyszerűsített adóraktárból induló belföldi 
szállításakor az  54.  § (1)  bekezdésétől és a  64.  §-tól eltérően borkísérő okmány alkalmazandó vagy a  szállítmány 
az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben mentesül a borkísérő okmány alkalmazása 
alól.

136. § (1) Az  egyszerűsített adóraktár a  23.  §-tól eltérően az  agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
tartalmú nyilvántartást vezet, amelyben a  csendes bort és a  134.  § (3)  bekezdés szerinti terméket 60 liternél 
nagyobb névleges térfogatú tárolóeszközben elhelyezett, valamint az  ennél kisebb tárolóeszközben elhelyezett 
termékeket kiszerelésenkénti bontásban, az  adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva 
szerepelteti.

 (2) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a  vásárolt és a  saját termésű szőlő, az  átvett, előállított (kiszerelt), tárolt 
és feladott csendes bor, valamint a 134. § (3) bekezdés szerinti termék mennyiségéről – elkülönítve a bérmunkára 
átvett, bérmunkában tárolt mennyiséget –, a  készletváltozásokról és a  borpiaci év tényleges zárókészletéről 
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, 
amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást 
az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára.

 (3) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese az  előállított, tárolt, feladott habzóbor utáni adóbevallást a  (2)  bekezdés 
szerinti elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az  állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg 
az adót.

 (4) A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktári engedélyes az  állami adó- és 
vámhatóságnak a  végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal megtett nyilatkozata alapján mentesül 
az adóraktári követelmények teljesítése alól. A kisüzemi bortermelői szabályok alkalmazására vonatkozó nyilatkozat 
alapján az  állami adó- és vámhatóság – a  kisüzemi bortermelői jogszabályi feltételek teljesülése esetén – 
az  egyszerűsített adóraktári engedélyt visszavonja. A  kisüzemi bortermelőként végzett tevékenység az  adóraktári 
engedély visszavonásakor kezdhető meg, a  tevékenységről vezetett gazdálkodói nyilvántartás változatlan 
tartalommal vezethető tovább.

91. Kisüzemi bortermelő

137. § (1) A  csendes bor és a  kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi 
bortermelőtől indított belföldi szállításakor az  54.  § (1)  bekezdésétől és a  64.  §-tól eltérően borkísérő okmány 
alkalmazandó vagy a  szállítmány az  agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben 
mentesül a borkísérő okmány alkalmazása alól.

 (2) A kisüzemi bortermelő az  agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú nyilvántartást 
vezet, amelyben a  csendes bort 60 liternél nagyobb névleges térfogatú tárolóeszközben elhelyezett, valamint 
az  ennél kisebb tárolóeszközben elhelyezett csendes bort és a  palackos erjesztésű habzóbort kiszerelésenkénti 
bontásban, az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva szerepelteti.

 (3) A kisüzemi bortermelő a  vásárolt és a  saját termésű szőlő, az  előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes 
bor, valamint palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a  borpiaci év tényleges 
zárókészletéről a  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi 
elszámolást készít, amelyet a  borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a  hegybíróhoz. A  hegybíró a  hozzá 
benyújtott elszámolást az  ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az  állami adó- és vámhatóság 
számára. Az elektronikus adóbevallásra kötelezett kisüzemi bortermelő mennyiségi elszámolását is elektronikusan 
nyújtja be.

 (4) Ha a  családtagok közössége a  saját művelésben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a  csendes bor és a  palackos 
erjesztésű habzóbor előállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt telephelyen végzi, e tevékenység kisüzemi 
bortermelőnek minősülve folytatható. Adóalanynak a családtagok közössége minősül. Az adóalanyisághoz fűződő 
kötelezettségeket és jogokat a családtagok közössége – a családtagok egyetemleges felelőssége mellett – az általa 
kijelölt képviselő útján gyakorolja.
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 (5) Ha a  kisüzemi bortermelő törvényi meghatározásában foglalt feltételek közül valamelyik nem teljesül, a  kisüzemi 
bortermelő a  feltétel nem teljesülésének bekövetkezését követő hónap 15. napjáig egyszerűsített adóraktári 
engedély iránti kérelmet köteles előterjeszteni.

 (6) A kisüzemi bortermelőnek az  általa előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor után nem kell 
jövedéki biztosítékot nyújtania. Ha a  kisüzemi bortermelő az  Art. szerinti kockázatos adózónak minősül, köteles 
haladéktalanul egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelmet előterjeszteni.

 (7) A kisüzemi bortermelő az előállított, tárolt, feladott palackos erjesztésű habzóbor utáni adóbevallást a (3) bekezdés 
szerinti elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az  állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg 
az adót.

92. Hivatalos zár

138. § (1) A 2 litert meghaladó kiszerelésű csendes bor és egyéb csendes erjesztett ital belföldön hivatalos zár alkalmazásával 
szállítható, értékesíthető, kivéve
a) a termelői borkimérést,
b) az egyszer használatos záróeszközzel ellátott, bag-in-box kiszerelésű csendes bort, egyéb csendes erjesztett 

italt,
c) az adófizetési kötelezettség alól mentesült személy által csendes bornak, egyéb csendes erjesztett italnak 

a  saját vagy családja személyes fogyasztására szánt szállítását, feltéve, hogy a  szállított mennyiség nem 
haladja meg a 30 litert.

 (2) Hivatalos zár az állami adó- és vámhatóság engedélyével állítható elő.
 (3) A hivatalos zár előállítója hivatalos zárat adóraktár engedélyesnek, bejegyzett kereskedőnek, bejegyzett feladónak, 

jövedéki engedélyes kereskedőnek és kisüzemi bortermelőnek adhat át felhasználásra és a felhasználó a hivatalos 
zárat csak akkor adhatja tovább, ha a  hivatalos zárral ellátandó terméken a  termék feladója helyett a  címzett 
hivatalos zárát alkalmazzák. A  hivatalos zár előállítója naptári hónaponként, a  tárgyhónapot követő hó 5. napjáig 
a  végrehajtási rendeletben előírt adattartalommal adatszolgáltatást teljesít az  állami adó- és vámhatóságnak 
a hivatalos zár készleten lévő, valamint kiadott mennyiségéről.

 (4) A hivatalos zárat a termék csomagolási egységére oly módon kell felhelyezni, hogy az sérülésmentesen ne legyen 
eltávolítható és a  csomagolás kinyitásakor észlelhetően megsérüljön, valamint az  azon feltüntetett szöveg, adat  
– a végrehajtási rendeletben meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen.

 (5) A hivatalos zár készletével az  egyszerűsített adóraktár és a  kisüzemi bortermelő a  borpiaci év végén teljesített 
adatszolgáltatása keretében, egyéb adóraktár a  17.  § szerinti elszámolási időszak végén, más hivatalos zár 
felhasználó pedig a  hivatalos zárral ellátandó termék belföldre történt behozatalától számított 90 napon belül 
számol el.

93. Borászati melléktermék

139. §  A borászati melléktermék jogszabály szerint engedélyezett begyűjtőhelynek, jogszabályban meghatározott 
ellenőrzés melletti kivonása esetén a  kivonási eljárást gazdasági tevékenység keretében végzőnek, adóraktárnak, 
másik tagállamban e célból kijelölt helynek adható át vagy exportálható.

94. A bérfőzött párlatra vonatkozó speciális szabályok

140. § (1) A  bérfőzetőnek átadott bérfőzött párlat esetében az  adó alanya a  bérfőzető, egyéb esetben az  adóraktár 
engedélyese.

 (2) Az adóraktár a  nem adóalanyként fizetendő adóról nem nyújt be adóbevallást és – a  kizárólag bérfőzést végző 
adóraktár kivételével – a bérfőzött párlathoz kapcsolódó nem adóalanyként teljesítendő adófizetési kötelezettségét 
legkésőbb az  adóalanyként teljesítendő adófizetési kötelezettségével együtt teljesíti. Az  adóraktár bérfőzött 
párlathoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének teljesítése történhet számlabefizetési megbízással és 
készpénzátutalási megbízással is.

 (3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének általános szabályain túl a  kizárólag bérfőzést végző adóraktár 
engedélyesének a bérfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettsége keletkezik akkor is, ha
a) az előállított bérfőzött párlat utáni adó összege elérte az 1 millió forintot;
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b) a végrehajtási rendeletben meghatározott elszámolási időszak utolsó napján az  adóraktárban a  bérfőzető 
által még el nem szállított bérfőzött párlat található;

c) az állami adó- és vámhatóság által a végrehajtási rendelet szerint megállapított, az elszámolási időszakban 
gyártott mennyiség meghaladja az adóraktár nyilvántartásában kimutatott gyártott mennyiséget.

 (4) Az adóraktárban a bérfőzető részére előállított párlat utáni adó összegét az adóraktár engedélyese állapítja meg és 
szedi be a bérfőzetőtől a párlat bérfőzető részére történő átadásának időpontjáig. A bérfőzető a párlat átvételének 
időpontjáig készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az  adóraktárnak az  átvett bérfőzött párlat utáni adót. Ha 
a bérfőzető ezen adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a bérfőzött párlat nem adható ki. A bérfőzetőtől 
beszedni elmulasztott adót az adóraktár engedélyese fizeti meg, ha azonban az adóraktár engedélyese a bérfőzető 
valótlan nyilatkozata alapján állapította meg helytelenül az adó összegét, a bérfőzető fizeti meg az adókülönbözetet 
és az adókülönbözettel azonos összegű jövedéki bírságot.

 (5) A bérfőzető az adóraktárnak írásbeli nyilatkozatot ad
a) a tárgyévben általa és a  vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat 

mennyiségéről,
b) arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a kereskedelmi szabályok szerint 

értékesíteni,
c) arról, hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.

 (6) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár adófizetési kötelezettségét a  (3)  bekezdés szerinti esetek bekövetkezését, 
megállapítását követő munkanapon teljesíti.

 (7) A bérfőzést végző adóraktár bérfőzéshez kapcsolódó adófizetési késedelme esetén az  Art. késedelmi 
pótlékszabályait kell alkalmazni.

 (8) Az adóraktár a bérfőzető részére a párlat átadásával egyidejűleg bérfőzött párlat származási igazolást állít ki a párlat 
adóraktárban történt előállításról és az adó megfizetéséről. A bérfőzött párlat származási igazolás az átvételt követő 
15 évig alkalmas a  bérfőzetőnél lévő párlat származásának igazolására, és a  kiállítástól számított 3 évig alkalmas 
az adóraktárban lévő termék származásának igazolására. Az állami adó- és vámhatóság a bérfőzött párlat származási 
igazolás hatályát a határidő leteltéig előterjesztett kérelemre 2 évente, 2 éves időtartamra meghosszabbítja.

 (9) A (3)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben megállapított különbözetre a  132.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
adómértékkel számított adót kell megfizetni.

141. §  A – 71.  §-ban meghatározott kivétellel – bérfőzött párlat kizárólag a  bérfőzető, családtagjai vagy vendégei által 
fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre nem kerül sor.

142. § (1) A  kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyesének nem kell a  14.  § (1)  bekezdés a)  pontja, valamint a  20.  § 
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettséget teljesítenie.

 (2) A 21.  § rendelkezésétől eltérően a  kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki 
biztosíték összege 200 ezer forint.

 (3) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár a  23.  §-tól eltérően a  végrehajtási rendeletben meghatározott tartalmú 
nyilvántartást vezet, amelyből a  végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tárgyhónaponként, 
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.

95. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok

143. § (1) A  magánfőző a  magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a  bejelentett 
adatokban történt változást az  azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a  lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a  magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
a  desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a  desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, 
használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

 (3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a  desztillálóberendezés feletti jogszerű 
tulajdonszerzést igazoló iratot.

 (4) Az önkormányzati adóhatóság az  (1)  bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az  állami adó- és vámhatóságot és 
a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést 
követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
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 (5) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat 
adójegy igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani 
kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a  magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek 
megfelel.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság a  párlat adójegyet a  párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja 
az igénylő rendelkezésére.

 (7) Az állami adó- és vámhatóság a  párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a  kedvezményes adózási 
szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  magánfőző 
nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a  desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, 
valamint az  átvett párlat adójegy mennyiségét és átvételi idejét. Az  állami adó- és vámhatóság az  átadott párlat 
adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a  desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti 
önkormányzatot. Az  állami adó- és vámhatóság a  nyilvántartásban szereplő adatokat a  nyilvántartásba kerüléstől 
számított 5 évig kezeli.

 (8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget 
köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett 
módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 (9) A magánfőzött párlat kizárólag a  magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy 
értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

 (10) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
 (11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a  termék előállításától 

számított 1 év elteltével évül el.

96. Denaturálás

144. § (1) A  sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék 
denaturálását adóraktár engedélyese végezheti.

 (2) A denaturálás időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.
 (3) A teljesen denaturált alkohol EKO-val szállítható.
 (4) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes 

vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel.
 (5) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese és felhasználói 

engedélyes szerelhet ki.
 (6) Az adóraktárban a denaturált terméket a nem denaturált terméktől, valamint a különböző denaturálási eljárásokkal 

denaturált termékeket egymástól is elkülönítetten kell tárolni.
 (7) A denaturáláshoz felhasznált anyag a  denaturált termékből nem vonható ki és a  denaturált termékhez nem 

keverhető olyan anyag, amely a denaturált termék hatását ízre vagy szagra megváltoztatja.

XII. FEJEZET
DOHÁNYGYÁRTMÁNYOK

97. Adóalap, adómérték

145. § (1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a  kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább  

28 800 forint ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
e) a töltőfolyadékra 65 forint milliliterenként.

 (2) A jövedéki adó megállapítása szempontjából a cigaretta tételes adójának alapját kétszerezni kell, ha annak hossza 
– füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a 8 centimétert, de nem hosszabb, mint 11 centiméter, háromszorozni 
kell, ha annak hossza – füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a  11 centimétert, de nem hosszabb, mint  
14 centiméter; az  előzőek szerinti mérettartomány minden további 3 centiméterenkénti növekedése esetén 
a tételes adó alapjának szorzószámát eggyel növelni kell.
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 (3) Az általános forgalmi adó alapja – figyelemmel a (4) bekezdésre – az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, 
az  adót tartalmazó kiskereskedelmi eladási ár. Az  általános forgalmi adó mértéke az  áfatörvény általános adó 
mértékének megfelelő azon százalékérték, amelyet akkor kell alkalmazni, amikor az  adott pénzösszeget úgy kell 
tekinteni, mint amely fizetendő általános forgalmi adót is tartalmaz.

 (4) A zárjegy nélküli dohánygyártmány esetében, ha ugyanazon termékválasztékot
a) belföldön is forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adót tartalmazó árat,
b) belföldön nem forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett az adott dohánygyártmány 

típusra és kiszerelési mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat
kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni.

 (5) A zárjegyköteles dohánygyártmány a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelem keretében csak az  állami adó- és 
vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 67. § (3) bekezdése szerinti visszavásárlás esetét.

146. §  Az állami adó- és vámhatóság a  magánszemély által harmadik országból behozott, az  utasok személyi 
poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvény szerinti 
adómentes mennyiséget meghaladó mennyiségű, és a  17. életévét be nem töltött személy esetében a  harmadik 
országból behozott dohánygyártmány fogyasztói csomagolását a  vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor az  adó 
megfizetését igazoló jellel látja el.

98. A zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok általános forgalmi adóztatásával összefüggő egyéb 
szabályok

147. § (1) Az  általánosforgalmiadó-alany az  általános forgalmi adót a  zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése 
után a jövedéki adóval azonos időpontban köteles bevallani és megfizetni.

 (2) Az az általánosforgalmiadó-alany, aki a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése után e törvény szerint 
köteles általános forgalmi adót fizetni, e  tevékenysége tekintetében az  áfatörvénynek a  tételes átalányadózásra, 
valamint az alanyi adómentességre vonatkozó szabályait nem alkalmazhatja.

 (3) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében az áfatörvényben 
meghatározott számlaadási kötelezettségének olyan módon tesz eleget, hogy ezen termékértékesítéséről 
kibocsátott számlában, egyszerűsített számlában nem tüntethet fel áthárított általános forgalmi adót, 
felszámított általánosforgalmiadó-mértéket és annak az  általános forgalmi adót is tartalmazó ellenértékre 
vetített százalékértékét, továbbá – a  jövedéki kiskereskedelmi tevékenység keretében végzett termékértékesítés 
kivételével – a termék megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetnie az értékesített dohánygyártmány 
kiskereskedelmi eladási árát is.

 (4) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében – az áfatörvény 
alkalmazásában – adólevonásra jogosító termékértékesítést végez, és – az  áfatörvény visszaigénylésre jogosító 
feltételei szempontjából – a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítéséből származó, az általános forgalmi 
adót nem tartalmazó ellenérték a  visszaigénylésre jogosító adóköteles termékértékesítés összesített adóalapjába 
tartozónak tekinthető.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

99. Felhatalmazó rendelkezések

148. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben határozza meg a  szárított dohány és fermentált dohány 
előállításával, tárolásával és kereskedelmével kapcsolatos részletes szabályokat.

 (2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) az engedélyek iránti kérelemre, az  engedélyezésre, az  engedélyesek tevékenységére vonatkozó részletes 

szabályokat;
b) a nyilvántartásba vételre és a bejelentésekre vonatkozó részletes szabályokat;
c) a jövedéki termék előállítására, tárolására, szállítására, forgalmazására vonatkozó részletes szabályokat;
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d) a nyilvántartások vezetésére, az  állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásokra, 
a  bizonylatok adattartalmának meghatározására, kiállításukra és az  állami adó- és vámhatóság felé történő 
megküldésükre vonatkozó részletes szabályokat;

e) az adó-visszaigénylés és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítésének részletes szabályait;
f ) a zárjegyre, a hivatalos zárra és a párlat adójegyre vonatkozó részletes szabályokat;
g) a jövedéki ellenőrzésre, a lefoglalásra és az elkobzásra vonatkozó részletes szabályokat;
h) a kisüzemi bortermelőre, a bérfőzésre és a magánfőzésre vonatkozó részletes szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy – a  külpolitikáért felelős miniszterrel és 
a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, 
valamint a nemzetközi szervezet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja által 
megfizetett adó visszaigénylésének részletes szabályait.

 (4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
rendeletben állapítsa meg az egyes katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki szabályokat.

100. Hatályba léptető rendelkezések

149. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–19.  §, a  20.  § (1)–(4)  bekezdése, a  21–79.  §, a  81–147.  §, a  152–172.  §, valamint a  174.  § (1)–(2)  bekezdése  

2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 174. § (3) bekezdése 2017. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 173. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (5) A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.
 (6) A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

101. Átmeneti rendelkezések

150. § (1) E  törvényt a  2017. január 1-jét követően keletkezett adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell 
alkalmazni.

 (2) Az a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
(a  továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett 
feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét  
2016. december 31-ét követően folytatni kívánja és e  törvény szerint nyilvántartásának elektronikus vezetésére 
kötelezett, 2016. november 30-áig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan formában 
vagy módosítva vagy az  engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, 
bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az  állami adó- és vámhatóság által biztosított információs 
rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az  elektronikus engedély 
kiadását követően, továbbá nyilatkozik az e  törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának 
módjáról, tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az  új engedély kiadását követően a  szabadforgalomba 
bocsátásról azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. január 1-től. Az állami adó- és vámhatóság 
2016. december 15-éig az  e  törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi 
az  engedélyesnek, aki 2016. december 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az  okirattervezet módosítására, ennek 
hiányában az  állami adó- és vámhatóság az  okirattervezet tartalmát az  engedélyes által elfogadottnak tekinti. 
Az  állami adó- és vámhatóság a  gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az  engedélyes által elfogadott 
okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az  engedélyes részére 2016. december 29-éig 
2017. január 1-i érvényesség kezdettel, a korábbi engedély 2016. december 31-jével hatályát veszti. Az engedélyes 
a  2016. december 31-én hatályos jövedéki biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal 
az  e  törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de 
legfeljebb 2017. április 1-jéig végezheti tevékenységét.

 (3) A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2016. december 10-éig nyilatkozik arról, hogy  
2016. december 31-ét követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár 
engedélyeseként kívánja-e folytatni. Az  állami adó- és vámhatóság a  tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére 
álló adatok, illetve a  megtett nyilatkozat alapján az  egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2016. december 
31-ét követően tovább működő engedélyes részére 2016. december 15-éig az  e  törvény rendelkezéseinek 
megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi, aki 2016. december 23-áig észrevételt, 
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javaslatot tehet az  okirattervezet módosítására, ennek hiányában az  állami adó- és vámhatóság az  okirattervezet 
tartalmát az  engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az  állami adó- és vámhatóság a  gazdálkodó által megtett 
nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt 
ad ki az  engedélyes részére 2016. december 29-éig 2017. január 1-jei hatálybalépéssel, a  korábbi engedély  
2016. december 31-ével hatályát veszti.

 (4) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki 
engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2016. december 31-jével lezárja és a  jogcímkódok 
átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.

 (5) A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy – ideértve azon adómentes felhasználót 
is, akinek tárgyidőszaka 2016. december 31-ével vagy 2017. január 1. és 2017. február 28. között jár le, de  
2016. december 31-éig a  régi Jöt. rendelkezései alapján új tárgyidőszak engedélyezése iránti kérelmet nyújtott 
be – 2016. december 31-éig írásban nyilatkozik arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni. 
Ha tevékenységét nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. január 15-éig benyújtja 
az  adóraktári engedély iránti kérelmet az  állami adó- és vámhatósághoz, kérelme elbírálásáig, de legfeljebb  
2017. február 28-áig folytathatja a  régi Jöt.-ben meghatározott feltételekkel tevékenységét. A  régi Jöt. szerinti 
adómentes felhasználó a  régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat a  régi Jöt. szerinti adómentes 
felhasználói engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a  jogcímkódok átvezetésével a  záró készletet a  23.  § 
szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti azzal, hogy a  24.  § szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségnek az elektronikus engedély hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény 
szerinti engedély érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási 
kötelezettségét a régi Jöt. szerint teljesíti.

 (6) Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e  törvény szerint a  tevékenység 
végzéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, az  engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében 
az  állami adó- és vámhatóság 2016. december 15-éig megküldi az  elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett 
adatokat régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2016. december 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az  elektronikus 
nyilvántartásba felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az  állami adó- és vámhatóság 
a megküldött adattartalmat a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt 
elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítja át. Ha a  régi Jöt. szerinti engedélyes a  régi Jöt. alapján nyilvántartás 
vezetésére kötelezett, a  régi Jöt. szerinti nyilvántartást a  régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával 
lezárja és a  jogcímkódok átvezetésével a  záró készletet az  e  törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó 
készletként átvezeti.

 (7) A régi Jöt. szerint motorfejlesztést megvalósító személy által tett bejelentés e  törvény szerint tett bejelentésnek 
minősül, ha a  motorfejlesztés időtartama 2016. december 31-éig nem telt le, ilyen esetben a  motorfejlesztést 
megvalósító személy a  tevékenységről a  régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a  motorfejlesztés időtartamának 
végéig tovább vezetheti.

 (8) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló 2017. március 1-jéig bocsáthat 
szabadforgalomba adójeggyel ellátott dohánygyártmányt.

 (9) A 24.  § szerinti adatszolgáltatásnak az  adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. március 31-éig, valamint – abban 
az  esetben, ha az  adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a  2016. december 31-ei 
szintet – 2017. június 30-áig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos 
jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy az  adatküldésre kötelezett célja a  központi költségvetés bevételének 
csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.

 (10) E § alkalmazásakor a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás 
eljárásra és függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni.

151. §  A 2017. január 1-jét megelőző időszakban előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell 
alkalmazni.

102. Az Európai Unió jogának való megfelelés

152. §  Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a  92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv,
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b) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 
27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv,

c) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 
19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv,

d) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK 
tanácsi irányelv,

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
f ) a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló, 1995. november 27-i 95/60/EK tanácsi irányelv,
g) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 

2011/64/EU tanácsi irányelv,
h) a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a  2003/96/EK tanácsi irányelv 

20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló, 2012. április 20-i 
2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozat.

153. § (1) A  törvény tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (2) A 28–30. § és a 67. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

103. Módosító rendelkezések

154. §  A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó terméket közraktárban elhelyezni, vagy kiszolgáltatni 
a jövedéki adóról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével lehet.”

155. §  A nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló  
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a  kombinált figyelmeztetéseket, egészségvédő figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes 
szabályait, a  dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire és az  elektronikus cigaretta, az  utántöltő flakon 
és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeire vonatkozó részletes szabályokat, a dohányzási 
korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek és elektronikus cigaretta, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszköz 
használatának kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá a dohánytermékek, valamint 
az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz előállításának, forgalmazásának 
és ellenőrzésének a jövedéki adóról szóló törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb feltételeit,”

156. §  Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2.  § (5)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha]
„b) az adóévben nem folytat a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet;”

157. § (1) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7.  § (1)  bekezdés b)  pont bj)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Magánszemélyt az  adóhatóság, az  adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt – ha nem kíván 
személyesen eljárni –
képviseleti jogosultságát igazoló)
„bj) a  jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel 
rendelkező személy is,”
(képviselheti.)
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 (2) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7.  § (2)  bekezdés c)  pont ck)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium előtt
megbízás alapján eljáró)
„ck) a  jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel 
rendelkező személy is képviselheti.”

 (3) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  állami adó- és vámhatóság az  (5) és (6)  bekezdés szerinti bejelentés alapján az  adózó részére közösségi 
adószámot állapít meg. Az  általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, 
a  kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az  alanyi adómentességet választó 
adóalany, a  kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany, ha a  jövedéki adóról 
szóló törvény hatálya alá tartozó termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik 
általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége, beszerzését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni az állami 
adó- és vámhatóságtól.”

 (4) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az  (5)–(6)  bekezdésekben euróban meghatározott értékhatárok forintra történő átváltására az  általános 
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A beszerzések összesített ellenértékének megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni az  új közlekedési eszköz, illetve a  jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó 
termék adó nélkül számított ellenértékét.”

 (5) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A 22/E. § és a jövedéki adóról szóló törvény kivételével az adótörvények alkalmazásában, az általános forgalmi 
adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek (építmények) és szolgáltatások vonatkozásában
a) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos,
b) a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ) 2002. év július hó 31. napján érvényes,
c) a  Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ), valamint minden más esetben a  Központi 
Statisztikai Hivatal 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget 
nem változtatja meg.”

 (6) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet IV. pontjának B) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B) Jövedéki adó
Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta,
a) a tárgyhót követő hó 20. napjáig,
b) az a) ponttól eltérően a kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a 2 milliárd forintot meg nem haladó 
adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig
fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti.”

158. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„b) a  jövedéki adóról szóló törvény (a  továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó, zárjeggyel ellátott 
dohánygyártmányokra”
(abban az esetben kell alkalmazni, ha arról az a) pontban említett esetben az Eva., a b) pontban említett esetben pedig 
a Jöt. kifejezetten rendelkezik.)

159. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„12. a  jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott minősített földgázellátási üzemzavar bekövetkezésének, 
illetve megszűnésének tényét és időpontját,”

 (2) Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97/A. § (2) bekezdése.
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160. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„10. kőolajtermék: a  jövedéki adóról szóló törvény szerinti, üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálásra, 
értékesítésre vagy felhasználásra szánt benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj és LPG;”

161. §  Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 
2008. évi LXVIII. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a jövedéki adóról szóló 
törvény (a  továbbiakban: Jöt.) alkalmazásában mentes – az  e  törvényben meghatározottak szerint – az  általános 
forgalmi adó és a jövedéki adó alól a harmadik államból vagy az azzal egy tekintet alá eső területről Magyarország 
területére (a  továbbiakban: belföld) beutazó természetes személy (a  továbbiakban: utas) személyi poggyászában 
levő termék vagy termékek nem kereskedelmi jellegű importja.”

162. § (1) A  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belföldön forgalomba kerülő pálinkát és törkölypálinkát a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) 
hatálya alá tartozó más alkoholtermékekre alkalmazandó zárjegytől színében eltérő zárjeggyel (a  továbbiakban: 
pálinka-zárjegy) kell ellátni.”

 (2) A  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„13.  § Az  adópolitikáért felelős miniszter – az  agrárpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – 
évente – a tárgyévet követő év március 15-éig – megküldi a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tárgyévben
a) előállított bérfőzött párlat párlatfajtánként megbontott és a magánfőzésben adózott párlat,
b) előállított és a Jöt. szerint szabadforgalomba bocsátott
ba) kereskedelmi céllal főzött pálinka KN-kódonként megbontott,
bb) a 2208 20 29 KN-kód alá tartozó alkoholtermék
jövedéki adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló mértékegységben megadott mennyiségéről az  országosan 
összesített adatokat.”

163. §  A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 1. § 18. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. üzemanyag-forgalmazó: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint
a) az üzemanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, és
b) a  másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott üzemanyagot kereskedelmi céllal belföldre szállító jövedéki 
engedélyes kereskedő.”

164. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13.  § (9)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A NAV végzi továbbá)
„e) a környezetvédelmi termékdíjjal és a regisztrációs adóval kapcsolatos adóztatási és ellenőrzési feladatokat.”

165. §  A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság 
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz 
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 14.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Párizsi Jegyzőkönyv I.  cikk b), c)  pontjának vagy XIV.  cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi 
szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet hivatalos 
céljára történő termékbeszerzés vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében Magyarország által nemzetközi 
szervezetként elismert szervezeteket az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107. § (1) bekezdés 
b)  pontja alapján megillető általános forgalmi adó, és a  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 9.  § 
(1) bekezdés i)–j) pontja és 13. § (1) bekezdése alapján megillető jövedéki adó alóli mentességeket kell alkalmazni.”
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166. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 23.  § (4)  bekezdés i)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az alapvető jogok biztosa a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveit és bűnügyi 
főigazgatóságát érintő vizsgálata során nem tekinthet be)
„i)  az adóügyi jelzések védelmével kapcsolatban a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező 
szerve által alkalmazott módszerek adataiba, valamint a  nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák 
forgalmára, az  ellenőrzési tervekre, a  megfigyelésekre és a  körözések elrendelésére, illetve a  katonai ügyekre 
vonatkozó adatokat tartalmazó iratba.”

167. § (1) A  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) 396.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)–(5)  bekezdés szerint büntetendő, aki a  jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a  felhatalmazásán 
alapuló jogszabályban megállapított feltétel hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít, 
megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.”

 (2) A Btk. 398. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki
a)   jövedéki termék előállítására alkalmas, a  jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a  felhatalmazásán alapuló 
jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály 
megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve
b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez 
vagy tart,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

168. § (1) A  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi  
CXXXIV. törvény 3. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10.  dohánytermék-nagykereskedő: a  jövedéki adóról szóló törvényben (a  továbbiakban: Jöt.) meghatározott 
adóraktár engedélyese (gyártó), az  importáló, a  bejegyzett kereskedő és a  jövedéki engedélyes kereskedő azzal, 
hogy a  dohány-kiskereskedelmi ellátó e  törvény alkalmazásában a  dohánykiskereskedelem-ellátási feladatainak 
ellátása során akkor sem minősül dohánytermék-nagykereskedőnek, ha egyébként azok bármelyikének 
tevékenységéhez szükséges vámhatósági engedéllyel is rendelkezik;”

 (2) A  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi  
CXXXIV. törvény 3. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12.  dohánykiskereskedelem-ellátás: a  dohánytermékek kiskereskedelme körében a  dohány-kiskereskedelmi ellátó 
által végzett gazdasági (szervező) tevékenység, amelynek keretében a tevékenység folytatója a dohánytermékeket 
és a  8.  pont m)  alpontja szerinti termékeket – a  dohánytermék-kiskereskedők folyamatos igénye, megrendelései, 
illetve az  ellátás biztonsága megszervezésének szempontjaira figyelemmel – a  dohánytermék-nagykereskedőktől 
megvásárolja (beszerzi), készleten tartja és raktározza, a  dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíti és részükre 
kiszállítja, valamint jogszabályban meghatározott feladatokat lát el;”

 (3) A  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi  
CXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem, a  3.  § 8.  pont m)  alpontja szerinti termékek, 
a cigarettahüvely, a cigarettapapír és a dohánylevél-töltő kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható.”

169. §  A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 40. § (2)–(4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kőolaj szekció tagja a 4. mellékletben meghatározott kőolajtermékek mennyisége után tagi hozzájárulást fizet, 
ha
a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, illetve az  importáló a kőolajterméket a  jövedéki adóról szóló 
törvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja,
b) a jövedéki engedélyes kereskedő, az adóraktár engedélyese, illetve a felhasználói engedélyes az Európai Unió más 
tagállamában szabad forgalomba bocsátott kőolajterméket e tagállamból beszerez,
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c) az  adóraktár engedélyese a  kőolajterméket az  adóraktáron belül felhasználja, kivéve a  jövedéki termék 
előállításához történő felhasználást,
d) az  adóraktár engedélyese a  kőolajterméket a  víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási 
tevékenységet végző hajók (ideértve a kompot is) üzemanyagtartályába betölti.
(3) A  tagi hozzájárulás alapja a  (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  jövedéki adóról szóló törvény szerint szabad 
forgalomba bocsátott, a  (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  beszerzett, a  (2)  bekezdés c)  pontja esetén a  felhasznált, 
a (2) bekezdés d) pontja esetén a betöltött, hozzájárulás-köteles kőolajtermék mennyisége.
(4) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdésben megnevezett engedélyest terheli.”

170. § (1) Az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló  
2013. évi XXXVII. törvény 23. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A magyar megkeresett hatóság, illetve a  magyar megkereső hatóság a  behajtási jogsegély szabályait magyar 
jogszabályok szerinti)
„e)  a 22.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjának megfelelő közteherrel kapcsolatos eljárásban a  jövedéki adóról szóló 
törvény szerinti bírsággal, költséggel”
(összefüggésben alkalmazza).

 (2) Ez  a  § az  adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló 
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

171. §  Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
a) 1.  melléklet 4.5.1.  pontjában, 2.  melléklet 4.4.1.  pontjában, 3.  melléklet 4.5.1.  pontjában és 4.  melléklet 

4.4.1. pontjában az „Energiaadó” szövegrész helyébe a „Jövedéki adó” szöveg,
b) 2. melléklet 4.4.2. pontjában és 4. melléklet 4.4.1. pontjában az „energiaadó” szövegrészek helyébe a „jövedéki 

adó” szöveg
lép.

172. §  A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény 2.  § 
2.  pontjában az „a jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi  
CXXVII. törvényben” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg lép.

173. §  A 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint 
ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
e) a töltőfolyadékra 70 forint milliliterenként.”

104. Hatályon kívül helyező rendelkezések

174. § (1) Hatályát veszti a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény.

 (2) Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény.
 (3) Hatályát veszti a 154–172. §.
 (4) Hatályát veszti a 103. alcím.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2016. évi LXIX. törvény
a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról*

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

1. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7/E. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört. A terrorizmust elhárító szerv
ellátja az 1. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében)
„ad) megelőzi, felderíti és elhárítja azokat a  törekvéseket, amelyek Magyarország területén terrorcselekmény 
elkövetésére irányulnak, továbbá részt vesz az  aa)  alpontban foglalt bűncselekmények közvetlen 
következményeinek elhárításához szükséges, e törvényben meghatározott intézkedések végrehajtásában,”

 (2) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört. A terrorizmust elhárító szerv)
„c) jogszabályban meghatározottak szerint egyes védett személyek tekintetében személyvédelmi feladatokat lát el 
és egyes kijelölt létesítmények tekintetében létesítményvédelmet gyakorol,”

 (3) Az Rtv. 7/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  terrorizmust elhárító szerv (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott tevékenységében, a  Kormány döntése 
alapján meghatározott időtartamra – a  hatályos nemzetközi normák betartásával – a  Magyar Honvédség 
közreműködhet.”

2. §  Az Rtv. a 37. §-t követően a következő alcímmel és 37/A–37/B. §-sal egészül ki:
„Kiemelt biztonsági intézkedés
37/A.  § (1) Magyarország területén olyan terrorcselekmény elkövetése vagy előkészülete esetén, amely alkalmas 
a  közrend és a  nemzetgazdaság vagy a  létfontosságú rendszerelem működésének súlyos megzavarására, és 
a  lakosság élet- és vagyonbiztonságát közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, a  rendőrség a  terrorcselekmény 
megelőzése, félbeszakítása, következményeinek elhárítása és az  elkövetők elfogása érdekében külön-külön és 
együttesen is alkalmazhatja a következő intézkedéseket a terrorcselekmény hatásterületén:
a) az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat igazoltathatja,
b) az oda belépők vagy az ott tartózkodók ruházatát a 31. §-ban meghatározottak szerint átvizsgálhatja,
c) épületeket, építményeket, járműveket és csomagokat átvizsgálhat,
d) a közbiztonságra veszélyt jelentő anyagokat, eszközöket lefoglalhatja, megtilthatja ilyen anyagok vagy eszközök 
hatásterületre való bevitelét,
e) őrizetlenül hagyott, a  közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyat szükség esetén az  elvárható gondossággal 
eltávolíthat, megsemmisíthet,
f ) a  közforgalom számára nyitva álló létesítmény működésére, vagy bármely rendezvény biztonságára vonatkozó 
feltételek megtartását ellenőrizheti, a  létesítmény üzemeltetőjét a  közforgalom számára nyitva álló létesítmény 
működésének felfüggesztésére, a rendezvény szervezőjét a rendezvény félbeszakítására kötelezheti,
g) a hatásterület egészét vagy annak meghatározott részét – ideértve a hatásterületen lévő épületet is – lezárhatja, 
az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti,
h) a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti,
i) a tömegközlekedést korlátozhatja, szüneteltetheti, valamint
j) járművet elszállíthat, vagy egyéb módon eltávolíthat.
(2) E § alkalmazásában a terrorcselekmény hatásterülete az a település vagy a település pontosan meghatározott és 
körbehatárolt területe, főváros esetében a  kerület vagy annak pontosan meghatározott és körbehatárolt területe, 
ahol
a) a bekövetkezett terrorcselekmény miatt személyek élet- és vagyonbiztonsága sérelmet szenvedett,
b) a  terrorcselekmény az  előkészületre vonatkozó közvetlen, konkrét és a  nemzetbiztonsági szolgálatok vagy 
a terrorizmust elhárító szerv által megerősített információk alapján bekövetkezhetne.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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37/B. § (1) A rendőrség a 37/A. § szerinti kiemelt biztonsági intézkedést legfeljebb 72 óra időtartamra rendelheti el, 
ami szükség esetén további 72 órával meghosszabbítható.
(2) Az  országos rendőrfőkapitány az  (1)  bekezdés szerinti meghosszabbított időtartam lejártát követően is 
dönthet a kiemelt biztonsági intézkedés fenntartásáról, ha azt újabb közvetlen, konkrét és ellenőrzött információk 
indokolják.
(3) A  kiemelt biztonsági intézkedés fenntartásáról hozott döntésről, illetve annak indokairól a  miniszter 
haladéktalanul beszámol az  Országgyűlés feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának. A  beszámolóban 
ismertetni kell a döntés alapjául szolgáló, konkrét információkat.”

3. §  Az Rtv. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  rendőrség a  határátkelőhely és az  államhatár őrzése, a  határforgalom ellenőrzése és a  határátkelőhely 
rendjének fenntartása céljából képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.”

4. §  Az Rtv. 42. §-a a következő (5e) bekezdéssel egészül ki:
„(5e) Az  állam működése szempontjából kiemelten fontos, illetve a  Kormány által létesítmény és 
rendezvénybiztosítási intézkedés céljából kijelölt és a rendőrség által védett, továbbá a rendőrség kezelésében lévő 
létesítmények rendjének és jogszerű működésének védelme, illetve az  abban tartózkodók biztonsága érdekében 
a  létesítmény folyosóin, a  közös használatú – a  megfigyelés elől az  emberi méltóság védelme érdekében el nem 
zárt – helyiségeiben, valamint a létesítmények területét határoló külső falakon és kapuknál a rendőrség képfelvevőt 
helyezhet el és felvételt készíthet.”

5. §  Az Rtv. 42. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az)
„a) (1), (2), (5) és (5e) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, illetve az abban szereplő személyes adat
aa) bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési 
vagy más hatósági eljárás során,
ab) titkos információgyűjtés keretében,
ac) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében,
ad) a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, vagy
ae) az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében,”
(használható fel.)

6. § (1) Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A rendőrség kezeli)
„c) az  állam működése szempontjából kiemelten fontos, illetve a  Kormány által létesítménybiztosítási és 
rendezvénybiztosítási intézkedés céljából kijelölt és a  rendőrség által védett, a  rendőrség kezelésében lévő 
létesítményekbe történő be- és kiléptetés során beszerzett személyes adatokat, az adatok beszerzésétől számított 
harminc napig,
d) a  korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók jelentésével, valamint a  gyanús 
tranzakciókra vonatkozó jelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésével összefüggő rendőrségi feladatok 
ellátásához szükséges adatokat a  jelentés megtételétől, illetve a  jelentéstételi kötelezettség rendőrség általi 
ellenőrzésének időpontjától számított öt évig.”

 (2) Az Rtv. 91/J. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerint nyilvántartott adatokat a  rendőrség a  robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i, 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
9. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti kapcsolattartó pont, valamint külföldi nemzeti kapcsolattartó pontok részére 
továbbíthatja.”

7. §  Az Rtv. 91/K. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(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:)
„k) a tartózkodási engedélyekre vonatkozó idegenrendészeti résznyilvántartás.”
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8. §  Az Rtv. 91/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendőrség a  jogszerű tartózkodás időtartamának ellenőrzése, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból 
a határátlépéstől számított öt évig a határrendészeti adatállományban kezeli a határon átlépő, külön törvény szerinti 
harmadik országbeli állampolgárok
a) családi és utónevét,
b) születési idejét (év, hó, nap),
c) nemét,
d) állampolgárságát,
e) úti okmányának számát, típusát,
f ) vízumának számát, típusát és
g) határátlépés során használt gépjárműve rendszámát.”

9. §  Az Rtv. 104. §-a következő k) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„k) a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i, 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. cikke,”

10. §  Az Rtv.
a) 7.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az  „a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz” 

szövegrész helyébe az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz”,
b) 42. § (7) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (5e) bekezdés”,
c) 42/A. § (1) bekezdésében a „42. § (1), (2), (5), (5a), (5b) és (5c) bekezdése” szövegrész helyébe a „42. § (1), (2), 

(5)–(5c) és (5e) bekezdése” szöveg, valamint
d) 91/E. § (5) bekezdésében és 91/M. § (3a) bekezdésében az „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” 

szövegrész helyébe az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”
szöveg lép.

2. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

11. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. § Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai:
a) az Információs Hivatal,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
e) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok).”

12. §  Az Nbtv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Információs Hivatal, az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok), a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat a  Kormány irányítása alatt álló, az  ország egész területére kiterjedő illetékességgel 
rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek.”

13. §  Az Nbtv. 5. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„p) felderíti és elhárítja a  Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető, a  g)  pont szerinti kérelmekhez 
kapcsolódó, Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az  ország 
nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét;”

14. §  Az Nbtv. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a 6. § a)–g), i)–l), n)–s) pontban meghatározott feladatai ellátása során 
a működési területén felderített, a nemzetbiztonság katonai elemeit érintő információkat elemzi és értékeli, azokról 
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folyamatosan tájékoztatja a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium feladat- és hatáskörrel 
rendelkező vezetőit, a  Magyar Honvédség feladat- és hatáskörrel rendelkező parancsnokait, vezetőit, a  Magyar 
Honvédség vezérkari főnökét, a honvédelemért felelős minisztert, valamint a Magyar Honvédség főparancsnokát.
(2) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a  6.  § h) és m)  pontjában meghatározott feladatai ellátása során 
megszerzett információkat haladéktalanul, elemző-értékelő tevékenység mellőzésével biztosítja a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központnak.
(3) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat működési területén önállóan hajtja végre Magyarország nemzetközi 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, valamint a  9.  § b)  pontja és a  11.  § (2)  bekezdés b) és 
i) pontja alapján kapott feladatokat.”

15. § (1) Az Nbtv. 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„i) jogszabály rendelkezései szerint ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságával 
kapcsolatos információbiztonsági feladatokat.”

 (2) Az Nbtv. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az  54.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenységet, eszközöket és 
módszereket saját kezdeményezésre csak az  (1)  bekezdés a) és f )  pontjában meghatározott feladatai ellátása 
érdekében végezheti, illetve alkalmazhatja.
(4) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az 56. §-ban meghatározott titkos információgyűjtés eszközeit és módszereit  
– az  (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott feladat ellátása kivételével – saját kezdeményezésre nem 
alkalmazhatja.”

16. §  Az Nbtv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi 
helyzetét, amelynek keretében
a) figyelemmel kíséri és a  rendelkezésre álló valamennyi adat felhasználásával folyamatosan elemzi Magyarország 
nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi helyzetét;
b) megkeresésre értékeli – figyelemmel az  együttműködés és koordináció keretében szerzett tapasztalatokra  – 
az  egyes együttműködő szervek kormányzati tájékoztatáshoz kapcsolódó feladat- és hatáskörébe tartozó 
feladat-végrehajtást;
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információkat;
d) közvetlen terrorfenyegetettség esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs 
tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával;
e) figyelemmel kíséri Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő tendenciákat, Magyarország biztonsági 
és bűnügyi helyzetét érintő új jelenségekről elemzéseket, tanulmányokat készít.
(2) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  kormányzati tájékoztató tevékenység során 
a nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának 
elősegítése céljából
a) javaslatot tesz a  nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az  időszerű feladatok 
meghatározására;
b) kormányzati tájékoztató és döntéstámogató, valamint biztonságpolitikai és bűnügyi stratégiai elemző 
tevékenységet folytat, ennek érdekében az együttműködő szervek számára információs igényeket határoz meg;
c) a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információk értékelése alapján javaslatot tesz a terrorfenyegetettség 
szintjének meghatározására;
d) összeállítja, folyamatosan aktualizálja, majd az  együttműködő szervek irányába közvetíti a  Kormány által 
megfogalmazott, a döntései meghozatalához szükséges eseti és időszakos hírigényeket;
e) a  hírigények kapcsán rendelkezésre álló, illetve aktuálisan keletkezett információk felhasználásával a  Kormány, 
valamint a  Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő 
munkacsoport részére tájékoztató tevékenységet folytat;
f ) az  általa kezelt adatok elemzésének eredményeként személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatok 
szolgáltatásával segítséget nyújt a  biztonsági és bűnügyi kérdésekkel kapcsolatos kormányzati döntések 
meghozatalához.
(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenység 
során
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a) elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenysége kiterjed az  együttműködő szervek hatáskörébe és 
illetékességébe utalt, valamennyi információra;
b) az  együttműködő szerveket visszatájékoztatja az  információik felhasználásáról, valamint az  annak kapcsán 
szükséges további feladatokról, információszerzési irányokról;
c) a nemzeti szintű koordináció elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az együttműködő szervek 
támogatása céljával adatbázisokat kezel;
d) nyílt információgyűjtést- és feldolgozást végző szolgáltató és támogató szervet működtet;
e) elemzések készítésével információs támogatást nyújt a  Kormány, a  Kormány nemzetbiztonsági döntéseit 
előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport számára;
f ) országos jelentőségű, több szervet érintő, valamint a Kormány, a Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő 
szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport által meghatározott ügyekben elemző-értékelő és 
koordinációs tevékenységet lát el;
g) Magyarország nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és bűnügyi helyzetével, ezek meghatározott 
elemeivel, konkrét kockázatokkal vagy bűncselekményekkel kapcsolatos tájékoztató jelentéseket, háttér- és 
kockázatelemzéseket készít az együttműködő szervek részére a hatáskörükbe tartozó feladatok törvényes, szakszerű 
és eredményes ellátásának elősegítése céljából;
h) feltárja az együttműködő szervek által folytatott párhuzamos adatkezeléseket, különösen a több együttműködő 
szerv által ugyanazon bűncselekmény, személy vagy egyéb tárgykör vonatkozásában párhuzamosan folytatott 
titkos információgyűjtéseket, illetve az ugyanazon bűncselekmény miatt párhuzamosan folytatott nyomozásokat és 
ezekről tájékoztatja az érintett együttműködő szerveket;
i) abban az  esetben, ha bűncselekmény gyanúját észleli, illetve ha titkos információgyűjtés elrendelését tartja 
szükségesnek, megküldi az  erre vonatkozó adatot az  adott bűncselekmény nyomozására, illetve a  titkos 
információgyűjtés teljesítésére hatáskörrel rendelkező együttműködő szervnek és kezdeményezi a  szükséges 
intézkedés megtételét;
j) figyelemmel kíséri, hogy az  együttműködő szerv által folytatott nyomozás vagy titkos információgyűjtés során 
keletkezett és a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által felhasznált adattal kapcsolatban 
rendelkezésre áll-e az  adatot pontosító, kiegészítő információ; ha a  pontosító, kiegészítő információt tartalmazó 
adatot másik együttműködő szerv kezeli, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ mindkét 
együttműködő szervet értesíti és kezdeményezi a kapcsolatfelvételt;
k) figyelemmel kíséri a bűnszervezetek és terrorszervezetek, valamint a szervezett bűnözői és terrorista csoportok 
tevékenységét, az ilyen szervezetek és csoportok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatait, a jogsértő módon szerzett 
vagyonuk, illetve az  ilyen vagyon jogsértő eredetének leplezésére irányuló törekvéseik és az  ilyen célt szolgáló 
vállalkozásaik elemzésével segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez;
l) az  általa kezelt adat együttműködő szerv részére történő továbbításával egyidejűleg javaslatot tesz az  adat 
további, az együttműködő szerv feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásban történő felhasználására.
(4) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ellátja az utasadat-információs egység feladatait.
(5) A (3) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben, amennyiben a párhuzamos adatkezelést végző egyik szerv 
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, az Információs Hivatal vagy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a párhuzamos adatkezelésről 
csak a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, az  Információs Hivatal vagy 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának hozzájárulásával tájékoztathat másik együttműködő szervet.
(6) Az  együttműködő szerv a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által továbbított adat 
felhasználásáról, valamint a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által az  adat felhasználására 
tett javaslat, illetve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által tett egyéb jelzés, kezdeményezés 
elfogadásáról vagy elutasításáról nyolc munkanapon belül tájékoztatja az  irányító minisztert és a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központot.”

17. § (1) Az Nbtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„b) az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,”
[az a)–c) pont szerinti miniszterek a továbbiakban együtt: miniszter] útján irányítja.
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 (2) Az Nbtv. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből 
nyilvános adatok kezelése tekintetében az  irányítási jogkör a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős minisztert illeti meg.”

18. § (1) Az Nbtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter az  Alkotmányvédelmi Hivatal és 
a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében, a  polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter 
az  Információs Hivatal tekintetében irányítja az  állami szervektől származó, az  ország nemzetbiztonságára 
vonatkozó információk elemzését, értékelését, valamint az  e  tárgyú kormányzati döntés-előkészítést támogató 
munkát. A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter – a  Terrorelhárítási Információs 
és Bűnügyi Elemző Központon keresztül – irányítja az  állami szervektől származó biztonsági és bűnügyi helyzetre 
vonatkozó információk elemzését, értékelését, valamint az  e  tárgyú kormányzati döntés-előkészítést támogató 
munkát.”

 (2) Az Nbtv. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a  Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központ belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési ellenőrzését a  rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi.”

19. §  Az Nbtv. 20. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központba az  együttműködő szervnél hivatásos szolgálati 
viszonyban állók vezényelhetőek, a kormánytisztviselők kirendelhetőek.
(1b) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél 
hivatásos szolgálati viszonyban állók, valamint a  honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz vezényelt állomány tagjának szolgálatteljesítési helyéül kijelölhető.”

20. §  Az Nbtv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi megállapodások és kötelezettségvállalások alapján 
együttműködhetnek külföldi titkosszolgálatokkal. A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
az előzőeken túlmenően – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter jóváhagyásával – 
közvetlenül kapcsolatot tarthat fenn nemzetközi szervezetekkel, külföldi állam rendőri, közigazgatási, bűnüldöző, 
nemzetbiztonsági, vagy e célok elősegítésére létrehozott szervével.”

21. §  Az Nbtv. a 30. §-t követően a következő alcímmel és 30/A. §-sal egészül ki:
„A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működésére vonatkozó különös rendelkezések
30/A. § Az együttműködő szervek a következők:
a) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
f ) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
g) az idegenrendészeti hatóság,
h) a menekültügyi hatóság,
i) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,
j) a büntetés-végrehajtás központi szerve,
k) a bűnügyi nyilvántartó szerv,
l) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,
m) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv.”

22. § (1) Az Nbtv. 39. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nemzetbiztonsági szolgálatok adatot szereznek be]
„d) e törvényben meghatározott esetekben közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján,”
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 (2) Az Nbtv. 39. § (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
[A nemzetbiztonsági szolgálatok adatot szereznek be]
„e) titkos információgyűjtéssel az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel.”

 (3) Az Nbtv. 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ titkos információgyűjtést nem folytat.”

23. § (1) Az Nbtv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – 
bármely adatkezelési rendszerből – az  adatkérés céljának megjelölésével – adatokat kérhetnek, a  rendszerekbe 
és a  nyilvántartás alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az  adatkérés alapján az  állami szerv, valamint 
a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény 
az adattovábbítást elektronikus formában, elektronikus adatkapcsolat útján, az érintett nemzetbiztonsági szolgálat 
által meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, az  adatkezelő által térítésmentesen kiépített és 
üzemeltetett csatlakozási felületen hajtja végre, valamint hiányos és töredékadatok tekintetében is teljesíti.”

 (2) Az Nbtv. 40. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adattovábbításokról az  átadó szerv az  adattovábbítás tényének és 
időpontjának, valamint az  átvevő szerv által az  adatkéréskor képzett egyedi azonosítónak a  rögzítésével, 
illetve az  átvevő szerv az  adattovábbítás tényének, időpontjának, egyedi azonosítójának és az  adatkérés 
céljának rögzítésével olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely kizárja az  utólagos módosítás lehetőségét. 
A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra vonatkozó adatok az adattovábbítástól számított öt év elteltével 
törölhetőek.
(1b) Az  (1)  bekezdésben meghatározott igényeknek megfelelő műszaki rendszert az  adatkezelőnek az  érintett 
nemzetbiztonsági szolgálat részére a  műszaki követelményekről történő írásbeli tudomásszerzéstől számított hat 
hónapon belül kell kialakítani.”

 (3) Az Nbtv. 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nemzetbiztonsági szolgálatok a  feladataik teljesítése érdekében jogosultak a  közterületen elhelyezett 
képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszközt üzemeltető állami szerv által rögzített 
képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel átvételére.”

24. § (1) Az Nbtv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében
a) a polgárok személyi és lakcímének adatait nyilvántartó, kezelő állami vagy önkormányzati szerv 
nyilvántartásaiban,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium nyilvántartásaiban,
c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv nyilvántartásaiban,
d) az ingatlan-nyilvántartásban,
e) a cégnyilvántartásban,
f ) a határforgalom ellenőrzését szolgáló nyilvántartó rendszerekben,
g) valamennyi gépjárműnek, továbbá azok hatósági jelzésének bármely célból való nyilvántartására jogosult szerv 
nyilvántartásaiban,
h) az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervek nyilvántartásaiban,
i) a banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, biztosítási titoknak és egyéb üzleti 
titoknak minősülő adatot kezelő, mindenki által elérhető, bárki által hozzáférhető szolgáltatást nyújtó szervek 
nyilvántartásaiban,
j) az állami adóhatóság és az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásaiban,
k) a postai szolgáltató nyilvántartásaiban,
l) az elektronikus hírközlési szolgáltató rendszereiben
megőrzésre alkalmas módon, dokumentáltan – az  intézkedés céljának és időpontjának, határidejének, vagy 
időtartamának megjelölésével – jelzések elhelyezését rendelhetik el, melyekre vonatkozóan jelzőrendszert 
működtethetnek.”

 (2) Az Nbtv. 41. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  jelzések elhelyezésére való intézkedést, valamint a  jelzőrendszer működtetését az  adatkezelés megfelelő 
dokumentálása mellett – ha a  nyilvántartások ezt lehetővé teszik – elektronikus formában, lehetőség szerint 
elektronikus adatkapcsolat útján, a  jelzőrendszert működtető nemzetbiztonsági szolgálat által meghatározott 



6800 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 

műszaki követelményeknek megfelelő, az adatot szolgáltató szerv által a  (6) és (7) bekezdésben meghatározottak 
szerint kiépített és üzemeltetett csatlakozási felületen kell végrehajtani.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott igényeknek megfelelő műszaki rendszert az  adatot szolgáltató szervnek 
a  jelzőrendszert működtető nemzetbiztonsági szolgálat részére a  műszaki követelményekről történő írásbeli 
tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kell kialakítania.
(6) Az  (1) bekezdésben meghatározott jelzőrendszert az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartást vezető állami szervek, 
valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok saját költségvetésük terhére alakítják ki és működtetik.
(7) A  (6)  bekezdésben meg nem határozott szervek és gazdasági társaságok – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – az  (1)  bekezdésben meghatározott jelzőrendszert a  jelzőrendszert működtető nemzetbiztonsági 
szolgálat költségvetésének terhére alakítják ki és működtetik.”

25. §  Az Nbtv. a következő 41/B. §-sal egészül ki:
„41/B.  § A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  hatáskörébe tartozó ügyekben 
a  41–41/A.  §-ban foglaltakon kívül az  együttműködő szerv adatkezelési rendszerében is – kizárólag egyedileg 
megjelölt adat keletkezéséről vagy megváltozásáról történő értesítés kérése céljából, a  cél megjelölésével – 
elrendelheti jelzés elhelyezését.”

26. §  Az Nbtv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) A  nemzetbiztonsági szolgálat – amennyiben nemzetközi megállapodás vagy kötelezettségvállalás 
másként nem rendelkezik – más EGT-állam titkosszolgálatától érkezett megkeresés alapján közreműködik 
az e törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel azonos megítélés alá eső eljárások (biztonsági ellenőrzés) során 
felmerülő adattári ellenőrzések végrehajtásában, amely során a  nemzetbiztonsági szolgálat a  megkeresés céljára 
figyelemmel más állami adatkezelő szervtől adatok igénylésére jogosult.
(2) A  nemzetbiztonsági szolgálat az  eljárása során keletkezett adatokat továbbítja az  EGT-állam titkosszolgálata 
részére, amennyiben az adattovábbítás nemzetbiztonsági érdeket nem sért.
(3) A nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a megkeresés alapján továbbított adatok felhasználására vonatkozóan 
korlátokat határozhat meg.”

27. §  Az Nbtv. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47.  § (1) A  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel a  nemzetbiztonsági szolgálatok – konkrét feladataik teljesítése 
érdekében, ha a  személyes adatoknak az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvényben meghatározott szintű védelme, illetve az  adatbiztonság feltételei a  másik adatkezelő részéről is 
biztosítottak – adatkezelési rendszereiket egymás és más állami adatkezelő szervek adatkezelési rendszerével 
összekapcsolhatják.
(2) Az  összekapcsolást a  konkrét nemzetbiztonsági feladat elvégzését követően meg kell szüntetni, 
az  összekapcsolás során keletkezett adatállományt az  eljárás befejezését követően törölni kell. Nem kell törölni 
az  összekapcsolás eredményeként keletkezett azon adatot, amely a  nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak 
ellátásához szükséges.
(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelési rendszerét a  további nemzetbiztonsági 
szolgálatok nem kapcsolhatják össze a saját adatkezelési rendszereikkel.
(4) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az adatkezelési rendszerét a további nemzetbiztonsági 
szolgálatok adatkezelési rendszereivel – ha a  személyes adatoknak az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvényben meghatározott szintű védelme biztosított – a (2) bekezdésben foglalt 
korlátozás nélkül összekapcsolhatja.”

28. §  Az Nbtv. a következő alcímmel és 52/A–52/I. §-sal egészül ki:
„A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések
52/A.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  együttműködő szervtől adatokat 
az  52/B–52/G.  §-ban meghatározottak szerint kizárólag a  8/A.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátása céljából szerezhet be.
(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szervének, a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott feladatával összefüggésben keletkezett adatokat nem szerezheti be.
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52/B.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  együttműködő szerv által kezelt, 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 8/A.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott feladat- és 
hatáskörének gyakorlásához szükséges adatot
a) – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – az  azt tartalmazó adatkezelési rendszerből közvetlen elektronikus 
adatkapcsolat útján,
b) az azt tartalmazó adatkezelési rendszerhez közvetlen és teljes körű hozzáférést biztosító más módon, elsősorban 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által meghatározott elektronikus adathordozó eszközzel
szerzi be.
(2) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  30/A.  § e)–f )  pontjában meghatározott 
együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található biztonsági és bűnügyi helyzetre vonatkozó adatot 
közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján akkor szerzi be, ha az az együttműködő szerv törvényben meghatározott 
feladatainak hatékony ellátását nem veszélyezteti, egyéb esetben az  adatot kizárólag egyedileg létrehozott, 
kapcsolat nélküli független nem folyamatos lekérdezés útján szerzi be.
(3) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  30/A.  § g)–m)  pontjában meghatározott 
együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot kizárólag akkor szerzi be az  (1)  bekezdés 
b) pontjában írt módon, ha az adatot az (1) bekezdés a) pontjában írt módon nem lehet beszerezni.
(4) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  30/A.  § a)–e)  pontjában meghatározott 
együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot a  (3)  bekezdésben foglalt feltétel hiányában is 
beszerezheti az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon.
(5) A  30/A.  § a)–f )  pontjában meghatározott együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot 
kizárólag az  adott együttműködő szerv azon hivatásos szolgálati viszonyban álló tagja szerezheti be, aki 
a szolgálatát a 20. § (1a) vagy (1b) bekezdése alapján a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál 
teljesíti.
52/C.  § (1) A  közvetlen elektronikus adatkapcsolat együttműködő szerv adatkezelési rendszere elérését biztosító 
felülete kiépítésének és működtetésének költségét az  együttműködő szerv viseli, az  azon keresztül történő 
adatelérést a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak térítésmentesen biztosítja.
(2) A közvetlen elektronikus adatkapcsolatot olyan módon kell megvalósítani, hogy
a) az kizárólag az 52/B. § (1) bekezdésében meghatározott adat elérését tegye lehetővé,
b) az ne eredményezze az  együttműködő szerv részére titkos együttműködés keretében információt szolgáltató 
személy kilétének felfedését,
c) annak jogszerűsége, célhoz kötöttsége, továbbá az  adathoz az  52/G.  § alapján hozzáférő személy egyéni 
felelőssége megállapítható legyen,
d) ne veszélyeztesse az együttműködő szerv hatékony működését.
(3) A  (2)  bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az  52/B.  § (2)  bekezdése szerinti adatkapcsolat 
esetében.
(4) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján 
az  együttműködő szerv adatkezelési rendszerében található adatot nem változtathatja meg, az  adatkezelési 
rendszerben adatot nem helyezhet el.
(5) Az 52/B. §-ban meghatározott adatszolgáltatás tényét mind az együttműködő szervnél, mind a Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvényben meghatározott adattovábbítási nyilvántartásban kell rögzíteni.
(6) Amennyiben a  minősített adat az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete, valamint az  Európai Unió Tanácsa, 
az  Európai Bizottság, az  Európai Atomenergia Közösség, az  Európai Rendőrségi Hivatal, az  Európai Igazságügyi 
Együttműködési Egység valamely szervétől vagy külföldi titkosszolgálatoktól származik, az  adat átadásáról 
az együttműködő szerv vezetője dönt.
52/D.  § A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ nemzetbiztonsági célból beszerzi és kezeli 
a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy az  Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján az  ott 
meghatározott adatkörben és időtartamban a külföldi szerv által a rendelkezésére bocsátott adatot is.
52/E.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  általa kezelt adatot az  adat kezelésére 
feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett együttműködő szervnek a 8/A. § (3) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel továbbítja, feltéve hogy az  együttműködő szerv törvény alapján jogosult az  adat kezelésére és 
az hatásköre gyakorlásához, illetve feladatai ellátásához szükséges.
(2) Az  együttműködő szerv vezetője nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdekre tekintettel a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ által közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján elért vagy a Terrorelhárítási 
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Információs és Bűnügyi Elemző Központnak más módon szolgáltatott, titkos információgyűjtés eredményeként 
keletkezett adat büntetőeljárásban történő felhasználását, illetve meghatározott más együttműködő szerv vagy más 
állami adatkezelő szerv részére történő továbbítását előzetes hozzájárulásához kötheti.
52/F.  § (1) A  kormányzati tájékoztató tevékenységhez, az  elemző-értékelő tevékenységhez, valamint 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ igazgatásához kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell 
kezelni.
(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az elemző-értékelő tevékenység, illetve a kormányzati 
tájékoztató tevékenység céljából az  általa kezelt adatokat tartalmazó, elkülönített adatkezelési rendszereket 
egymással és más adatkezelési rendszerrel összekapcsolva, meghatározott feladat teljesítése érdekében egyedi 
adatkezelést végezhet. Az  összekapcsolás során keletkezett olyan új adatokat, amelyek az  elemző-értékelő 
tevékenység, illetve a  kormányzati tájékoztató tevékenység során nem kerülnek felhasználásra, haladéktalanul 
törölni kell.
(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által kezelt adatot haladéktalanul törölni kell akkor is, 
ha az  együttműködő szervtől beszerzett adatot az  együttműködő szerv a  saját adatkezelési rendszeréből törölte. 
Az együttműködő szerv az adat törléséről közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján tájékoztatja a Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központot.
52/G.  § A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által kezelt adatot tartalmazó adatkezelési 
rendszerbe csak a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hozzáférési jogosultsággal rendelkező 
munkatársa, valamint a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítói jogkörében 
eljárva, továbbá sarkalatos törvény által feljogosított más szerv tekinthet be, annak adattartalmáról felvilágosítást 
vagy értesítést kérhet.
52/H.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  8/A.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében az utasadat szolgáltatójától átveszi és kezeli az utasadatokat.
(2) Az utasadatok átvételének és kezelésének a célja
a) a terrorizmussal, a  szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények, valamint az  illegális migráció területén 
megjelenő szervezett bűnözői csoportok és bűnszervezetek által elkövetett bűncselekmények felderítésének és 
nyomozásának, illetve az  illegális migráció megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos feladatok elősegítése, 
továbbá
b) a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárításának az elősegítése.
(3) Az  utasadat szolgáltatója a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által meghatározott 
elektronikus formátumban és módon adja át az utasadatot.
(4) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  8/A.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében
a) az utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatokat összeveti az elemző-értékelő tevékenység céljából kezelt 
adatokkal,
b) az utasadatok tekintetében a  (2)  bekezdésben meghatározott bűncselekményekre, tevékenységekre, illetve 
törekvésekre utaló információk gyűjtése érdekében elemző-értékelő tevékenység keretében kockázatelemzést 
végez, és
c) az átvett utasadatokról nyilvántartást vezet.
(5) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladata 
ellátása érdekében a  törvényben meghatározott esetekben más állami szervektől, illetve nyilvántartásokból 
az érintett személy azonosítása céljából személyes adatokat vehet át.
(6) Ha a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  utasadat-információs feladatai során 
az  elemző-értékelő tevékenység keretében a  terrorizmussal vagy a  szervezett bűnözéssel összefüggő 
bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúját vagy a nemzetbiztonságot veszélyeztető lehetséges kockázatot 
állapít meg, a  terrorizmussal vagy a  szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény felderítésére, nyomozására 
vagy a  nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvés, tevékenység elhárítására hatáskörrel rendelkező szervet 
az utasadat átadásával egyidejűleg értesíti.
(7) Ha a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  utasadat-információs feladatai során 
az elemző-értékelő tevékenység keretében az illegális migráció területén megjelenő szervezett bűnözői csoportok 
és bűnszervezetek által elkövetett bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúját vagy az  illegális migrációra 
utaló lehetséges kockázatot állapít meg, az  e  bűncselekmény felderítésére, nyomozására vagy az  illegális 
migrációval összefüggésben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveket az utasadat átadásával egyidejűleg értesíti.
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(8) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az átvett utasadatot a Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központhoz érkezést követő öt évig kezeli.
(9) Az  utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatot a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központhoz érkezést követő 30 nap elteltével személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni. A személyazonosításra 
való újbóli alkalmassá tételt kizárólag a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vezetője rendelheti 
el, abban az  esetben, ha a  nemzetbiztonságot vagy az  ország függetlenségét súlyosan veszélyeztető esemény, 
illetve ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett elkövetésére vagy ilyen bűntett 
előkészületére utaló gyanú ezt szükségessé teszi.
(10) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a (9) bekezdés szerinti egyedi engedély alapján ismét 
személyazonosításra alkalmassá tett adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel rövid indokolását,
b) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel időpontját,
c) az érintett adatok körét és
d) azt, hogy mely szerv kérésére került sor a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tételre.
(11) A  (10)  bekezdésben meghatározott adatokat az  ismét személyazonosításra alkalmassá tett utasadatokkal 
azonos ideig kell megőrizni, az utasadatokkal egyidejűleg törölni kell.
(12) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  Európai Unió tagállamai, valamint az  Európai 
Unió jogi aktusával létrehozott nemzetközi szervezetek és adatkezelési rendszerek részére bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célból az  Európai Unió jogi aktusa, illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján 
az  ott meghatározott adatkörben és időtartamban továbbíthatja az  általa kezelt utasadatot vagy vehet át 
utasadatokat.
(13) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ harmadik országtól bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célból nemzetközi szerződés alapján az  ott meghatározott adatkörben vehet át utasadatot. 
A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ harmadik ország részére bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célból nemzetközi szerződés alapján az  ott meghatározott adatkörben és időtartamban 
továbbíthatja az  általa kezelt utasadatot, feltéve hogy a  harmadik ország átvevő hatóságának a  feladata 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása.
52/I.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  utasadat-információs feladatai során, ha 
az elemző-értékelő tevékenység keretében az 52/H. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények 
lehetséges gyanúját, illetve tevékenységek lehetséges kockázatát állapítja meg, és az  52/H.  § szerinti 
elemző-értékelő tevékenység keretében nem azonosítható az  52/H.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
bűncselekménnyel vagy tevékenységgel érintett, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
az  érintett személy azonosítása céljából adatot igényelhet a  rendőrség személyszállítást végző légifuvarozóktól 
átvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából.
(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az (1) bekezdés szerint átvett adatot az adat átvételétől 
számított huszonnégy órán belül, illetve – ha az  52/H.  § szerinti elemző-értékelő tevékenységre kerül sor, – 
az  52/H.  § szerinti elemző-értékelő tevékenység befejezését vagy a  (3)  bekezdésben foglalt adatátadást követően 
haladéktalanul törli.
(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az 52/H. § (6) és (7) bekezdése szerinti esetben – ha 
az (1) bekezdés alapján átvett adatot a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az elemző-értékelő 
tevékenység keretében felhasználta, – az (1) bekezdés alapján átvett adatot is átadja.”

29. §  Az Nbtv. 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában meghatározott feladat ellátása céljából a  nemzetbiztonsági szolgálatok 
a 41. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokban adatot helyezhetnek el.”

30. §  Az Nbtv. 61. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató feladataival kapcsolatosan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza)
„c) az  adott ügyben alkalmazott titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés eszközeinek és módszereinek 
leírását, valamint a személyes adatnak nem minősülő, műveleti értékkel bíró információkat, technikai adatokat,”
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31. §  Az Nbtv. 71/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő a rendelkezés lép:
„(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését megelőzően 
a  2. számú mellékletben meghatározott biztonsági kérdőívet írásban vagy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
lefolytatásával érintett nemzetbiztonsági szolgálat által üzemeltetett honlapon elérhető elektronikus keretprogram 
használatával is kitöltheti.
(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása 
alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a  biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a  lényeges 
adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról kormányrendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja 
a  nemzetbiztonsági szolgálatot. Azon adatok, tények és körülmények körét, amelyek a  biztonsági kérdőív 
szempontjából lényegesnek minősülnek, valamint a  lényeges adatban, tényben vagy körülményben bekövetkező 
változás bejelentésének, a  bejelentésben foglaltaknak a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági 
szolgálat részére történő továbbításának részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
(4) A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására írásban 
kéri fel a nemzetbiztonsági szolgálatot.”

32. §  Az Nbtv. 72/B. § (3) bekezdése helyébe a következő a rendelkezés lép:
„(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a  (2)  bekezdés a), b) és e)  pontja alapján 
kezdeményezheti a  felülvizsgálati eljárás elrendelését a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójánál. A (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kezdeményezett felülvizsgálati 
eljárás esetén, a  kezdeményezést megelőzően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  71/A.  § 
(2) bekezdésben foglaltak szerint biztonsági kérdőívet tölt ki, írásban vagy a 71/A. § (2) bekezdésben meghatározott 
elektronikus keretprogram használatával.”

33. §  Az Nbtv. 74. §-a a következő j)–o) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„j) elemző-értékelő tevékenység: a  nemzetbiztonsági szolgálat birtokába került adatnak a  nemzetbiztonság, illetve 
Magyarország szuverenitásának védelme, bűncselekmény elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása, 
az  elkövető kilétének megállapítása, elfogása, körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, 
bizonyítékok megszerzése céljából történő feldolgozása, a feldolgozott adatból következtetések levonása;
k) együttműködő szervek: a 30/A. §-ban meghatározott szervek;
l) utasadat: a  légiközlekedésről szóló törvényben meghatározott, az  utastól vagy megbízottjától, illetve 
a személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltatótól származó adat;
m) utasadat szolgáltatója: az  l)  pontban meghatározott adatot a  terrorizmus és a  szervezett bűnözés 
megelőzésének, megszakításának, felderítésének elősegítése céljából törvény szerint átadó személyszállítást végző 
légifuvarozó;
n) közvetlen elektronikus adatkapcsolat: a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által 
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő számítástechnikai alkalmazás, amely az együttműködő szerv 
által kiépített felületen keresztül a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az  együttműködő 
szerv közötti dokumentált adatátadást tesz lehetővé;
o) jelzés: a  nemzetbiztonsági szolgálatok által a  feladataik végrehajtásához kapcsolódóan az  adatkezelési 
rendszerekben kezelt adatra vonatkozóan  elrendelt értesítési meghagyás, amely biztosítja a  jelzéssel ellátott 
adatot érintő eseményről – így különösen az  adatváltozásról, az  adatot érintő intézkedésről, az  adatra vonatkozó 
megkeresésről – az elrendelő nemzetbiztonsági szolgálat tudomásszerzését.”

34. §  Az Nbtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 76/D–76/E. §-sal egészül ki:
„76/D. § Az együttműködő szerv köteles a közvetlen elektronikus adatkapcsolat együttműködő szerv adatkezelési 
rendszere elérését biztosító felületét 2016. december 31-ig kell kiépíteni.
76/E.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ általános jogutódja.
(2) A  terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény 
hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabályban meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot kell a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 
jogutódjának tekintetni.”
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35. §  Az Nbtv.
a) 13.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „jóváhagyásával meghatározza” szövegrész helyébe a  „jóváhagyásával  

– a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kivételével – meghatározza”,
b) 53. § (1) bekezdésében a „szolgálatok a” szövegrész helyébe a „szolgálatok – a Terrorelhárítási Információs és 

Bűnügyi Elemző Központ kivételével – a”
szöveg lép.

36. §  Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)
„d) a  titkos információgyűjtés feltételeinek biztosítása érdekében a  titkos információgyűjtésre feljogosított 
szervezetek és az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott alkalmazásszolgáltatók együttműködésének 
rendjét és szabályait.”

37. §  Az Nbtv. 78. §-a kiegészül a következő (1b) bekezdéssel:
„(1b) Felhatalmazást kap a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, hogy 
a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az  utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, 
valamint adatátadás módját rendeletben szabályozza.”

38. §  Az Nbtv. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcíme a következő 81. §-sal egészül ki:
„81. § E törvény 40. és 41. §-ának a műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

39. §  Hatályát veszti az Nbtv. 8. § (7) bekezdése.

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

40. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény (a  továbbiakban: NEBEK tv.)  
II. Fejezete a következő 14/A–14/F. §-sal és alcímekkel egészül ki:
„Az INTERPOL FIND rendszerben elért találatot követő elsődleges intézkedések
14/A.  § (1) A  hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv helyszínen eljáró hivatásos állományú tagja a  találattal 
kapcsolatban a  személyazonosságot a  rendelkezésre álló okmányokban foglalt, illetve az  egyéb forrásból 
rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg, és erről tájékoztatja ügyeleti szolgálatát. Ha a találat megerősítése 
vagy kizárása érdekében szükséges, a személyt elő kell állítani.
(2) Az ügyeletes az intézkedés során megállapított adatokat ismételten ellenőrzi az INTERPOL FIND rendszerben, és 
felveszi a kapcsolatot a NEBEK-kel.
(3) Mind a  helyszínen, mind a  szolgálati helyiségben, illetve a  határátkelőn történő ellenőrzéskor meg kell 
állapítani, hogy a találat az ellenőrzés alá vont személyre vagy tárgyra vonatkozik-e. A körözésre, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásra, a  személyazonosító igazolvány-, az  útiokmány-, illetve az  idegenrendészeti nyilvántartásra 
rendszeresített nemzeti adatbázisokban minden olyan személy vagy tárgy ellenőrzését végre kell hajtani, akire vagy 
amelyre vonatkozólag az INTERPOL FIND rendszerben is ellenőrzés történik.
(4) A  találatról a  NEBEK-et – rövid úton – haladéktalanul értesíteni kell, míg a  végrehajtott intézkedésekről szóló, 
valamint az azzal összefüggő iratokat, találati értesítőt – elektronikus úton – utólag kell megküldeni számára.
(5) Ha a találati adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ellenőrzött személy vagy tárgy azonos 
az  INTERPOL FIND rendszerben található körözött személlyel vagy tárggyal, az  azonosságot vagy annak kizárását 
a NEBEK – ha a személyt előállították, az előállítás ideje alatt – tisztázza a külföldi központi hatósággal.
(6) Ha a  személy vagy a  tárgy azonossága nem állapítható meg egyértelműen, a  12.  § (5)  bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében intézkedni kell
a) az  INTERPOL körözési nyilvántartásában fellelhető egyéb adat, azonosítási anyag – különösen fénykép, illetve 
gépjárműadat – beszerzése, valamint
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b) a külföldi központi hatósággal való kapcsolatfelvétel
iránt.
(7) A  személyről az  intézkedés során készített fényképet – valamint szükség esetén az  ujjnyomatot – meg kell 
küldeni a NEBEK számára.
(8) Az  eljáró szerv a  sikeres vagy sikertelen megerősítést követően a  foganatosított intézkedésről vagy annak 
megszüntetéséről a NEBEK-et haladéktalanul értesíti.
A nemzetközi vagy európai elfogatóparancs alapján kiadott jelzés esetén követendő eljárás szabályai
14/B. § (1) Ha a kiadatás vagy átadás céljából kibocsátott elfogatóparancs alapján az  INTERPOL FIND rendszerben 
történő ellenőrzés találatot eredményez és a  helyszínen a  találat kétséget kizáróan megállapítható, a  találat 
megerősítése esetén az ellenőrzés alá vont személyt – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – elő kell állítani.
(2) A  találat megerősítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az  ellenőrzés alá vont személyt 
őrizetbe kell venni, és a személyi szabadság korlátozásáról, valamint az őrizetbe vételről készült iratokat elektronikus 
úton továbbítani kell a NEBEK számára.
(3) A NEBEK az őrizetet foganatosító szerv által megküldött iratok alapján egyeztet a Fővárosi Törvényszékkel, majd 
az őrizetbe vevő szervet tájékoztatja a bíróság elé állítás helyéről és időpontjáról.
(4) A bíróság elé állításról az őrizetbe vevő szerv gondoskodik.
A gyanúsítottként, tanúként vagy sértettként körözött személy megtalálása esetén követendő eljárás 
szabályai
14/C.  § (1) Ha a  találat alapján beazonosított személyt azért körözik, mert tartózkodási helye nem ismert, és 
a  külföldi hatóság őt gyanúsítottként kívánja meghallgatni, de ellene elfogatóparancs nem került kibocsátásra, 
lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím stb.) a bemutatott dokumentumok vagy 
saját nyilatkozata alapján rögzíteni kell.
(2) Ha a  találat alapján beazonosított személyt azért körözik, mert tartózkodási helye nem ismert, és a  külföldi 
hatóság őt tanúként, sértettként kívánja meghallgatni, tartózkodási helyét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail 
cím stb.) a bemutatott dokumentumok vagy saját nyilatkozata alapján rögzíteni kell.
(3) Az  (1) vagy a  (2)  bekezdés hatálya alá tartozó személyt arról is nyilatkoztatni kell, hogy életvitelszerűen hol 
tartózkodik.
(4) Bűncselekmény sértettjének azonosítása esetén – a vele kapcsolatban kért intézkedésnek megfelelően –
a) a tartózkodási helyének megállapítása, vagy
b) a  sérelmére elkövetett bűncselekményre, illetve a  hiányzó személyes adataira vonatkozó kiegészítő információ 
megküldése
iránt kell intézkedni.
(5) Ha a gyanúsítottként, tanúként vagy sértettként körözött személlyel kapcsolatban az azonosítás elvégzését kérik, 
az  ellenőrzés alá vont személy valós személyazonosságának megállapítása iránt kell intézkedni, valamint az  általa 
használt okmányokat ellenőrizni kell a rendelkezésre álló adatbázisokban.
Az eltűnt személyre vonatkozó jelzés esetén követendő eljárás szabályai
14/D.  § (1) Ha a  találat alapján beazonosított személyt azért körözik, mert tartózkodási helye nem ismert, és 
a külföldi hatóság őt eltűntként tartja nyilván, tartózkodási helyét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím stb.) 
a bemutatott dokumentumok vagy saját nyilatkozata alapján rögzíteni kell.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó
a) személyt arról is nyilatkoztatni kell, hogy életvitelszerűen hol tartózkodik, valamint
b) nagykorú személyt arról is nyilatkoztatni kell, hogy tartózkodási helye az eltűnését bejelentővel közölhető-e.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti nemleges nyilatkozattétel esetén ezt a  tényt a  NEBEK számára küldendő 
tájékoztatón fel kell tüntetni.
(4) Ha az  (1)  bekezdés hatálya alá tartozó személy kiskorú, a  NEBEK-et soron kívül kell értesíteni, különösen arra 
vonatkozólag, hogy a kiskorú kinek a felügyelete alatt áll.
(5) Ha a (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyt orvosi vizsgálatnak kell alávetni vagy egészségügyi, illetve szociális 
intézetben történő elhelyezésre kerül sor, a NEBEK-et ennek tényéről értesíteni kell.
A figyelmeztető jelzés esetén követendő eljárás szabályai
14/E. § (1) A kért intézkedésként „figyelmeztetés”-t megjelenítő találat esetén – az adatainak rögzítését követően – 
a találattal érintett személy ellenőrzés alá vonásának körülményeiről – különösen annak helyéről, idejéről, a használt 
okmányok számáról, illetve a használt jármű forgalmi rendszámáról – diszkrét módon, a jelzés tényének leplezésével 
információt kell gyűjteni, majd az ezek alapján megállapítottakról a NEBEK-et értesíteni kell.
(2) A „lehetséges veszély”-t megjelenítő találat esetén az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.
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A körözött tárgy azonosítása esetén követendő eljárás szabályai
14/F.  § (1) A  körözött járműre elért találat esetén a  hozzáférési jogosultsággal rendelkező, találatot elérő szerv 
a  NEBEK útján késedelem nélkül kezdeményezi a  találat érvényességének ellenőrzését, valamint a  járműre 
elkövetett bűncselekményről elsődlegesen rendelkezésre álló adatok beszerzését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés időtartamára a jármű visszatartható.
(3) Ha az  (1) bekezdés szerinti találat érvényességének megerősítése, illetve a találattal érintett járműre elkövetett 
bűncselekményről rendelkezésre álló adat a határidőn belül nem szerezhető be, a járművet az utolsó birtokosának 
kell visszaadni.
(4) A  (3) bekezdés szerinti visszaadásról – a használó, illetve a birtokos adatainak, valamint a  releváns információk 
közlése mellett – az adatokat elhelyező külföldi központi hatóságot a NEBEK útján értesíteni kell.
(5) Az (1) bekezdés szerinti találat érvényességének megerősítése esetén,
a) ha a jármű lefoglalásának a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) meghatározott 
feltételei a  magyar joghatóság alá tartozó bűncselekmény gyanúja miatt fennállnak, a  találatot elérő szerv 
a lefoglalásra és a lefoglalt dolog kiadására a Be. rendelkezéseit alkalmazza, és az eljárást e szabályok szerint folytatja 
le, vagy
b) ha magyar joghatóság alá tartozó bűncselekmény gyanúja nem állapítható meg, a találatot elérő szerv intézkedik 
a jármű ideiglenes őrzésbe vételéről, és erről a NEBEK útján értesíti az adatokat elhelyező ország külföldi központi 
hatóságát azzal, hogy a  jármű lefoglalását és visszaadását célzó jogsegélykérelem előterjesztésére 60 nap áll 
rendelkezésre.
(6) Ha az  illetékes külföldi központi hatóság határidőn belül nem terjeszt elő igazságügyi jogsegélykérelmet, úgy 
az eljáró rendőri szerv az ideiglenes őrzésbe vételt megszünteti, és a járművet a legutolsó birtokos részére adja ki.
(7) Ha a  legutolsó birtokos a  kiadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem veszi át, 
a találatot elérő hatóság a járművet jogszabályban meghatározottak szerint értékesítheti.
(8) A külföldi központi hatóság által megerősített találatot elérő szerv az ideiglenes őrzésbe vétel helyett a járművet 
– a  NEBEK egyidejű értesítése mellett – a  legutolsó birtokos használatában hagyja, ha a  találat tárgyát képező 
járművet valamely országban nyilvántartásba vették, és hivatalos járműokmányokkal látták el.
(9) A körözött okmányra elért találat esetén a találatot elérő a NEBEK útján késedelem nélkül kezdeményezi a találat 
érvényességének ellenőrzését, és kéri a találatnak a lopott vagy elvesztett okmányra vonatkozó adatokat elhelyező 
külföldi központi hatóság által 8 órán belül történő megerősítését. Ezen időtartamra az okmány visszatartható.
(10) A (9) bekezdés szerinti megerősítés
a) esetén a  találatot elérő szerv intézkedik az  okmány lefoglalásáról, érvénytelenítéséről, indokolt esetben 
a  büntetőeljárás megindításáról, és erről a  NEBEK útján értesíti az  adatokat elhelyező külföldi központi hatóságot 
azzal, hogy az okmányt a hazai eljárás lezárását követően a kiállítás helye szerinti országba diplomáciai úton fogja 
visszajuttatni, vagy
b) hiányában az ott meghatározott határidő lejártát követően az okmányt a legutolsó birtokosának kell visszaadni, 
amiről – a  használó, illetve a  birtokos adatainak, valamint a  releváns információk közlése mellett – az  adatokat 
elhelyező külföldi központi hatóságot a NEBEK útján értesíteni kell.”

41. §  A NEBEK tv. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E  törvény 2. alcíme az egyes adatoknak az  Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB 
tanácsi közös álláspontnak való megfelelést szolgálja.”

42. §  A NEBEK tv.
a) 12. § (6) bekezdésében az „a jogszabályban” szövegrészek helyébe az „az e törvényben”, valamint
b) 12. § (7) bekezdésében az „a jogszabályban” szövegrész helyébe az „az e törvényben”
szöveg lép.

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

43. §  Hatályát veszti a  szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény. 4. § p–x) pontja, I/A. fejezete, valamint 
62. § (1) és (6) bekezdése.
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5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

44. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a  továbbiakban: Ekertv.) 1.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálya – a 2. § m) pont, 3/B. §, 4/A. § valamint 13/B. § kivételével – nem terjed ki az olyan közlésekre, 
amelyet gazdasági vagy szakmai tevékenység, vagy közfeladat körén kívül eső célból eljáró személy tesz információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével, ideértve az ilyen módon tett szerződéses nyilatkozatokat 
is.”

45. § (1) Az Ekertv. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
„g) Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a  használt nyelv, a  pénznem 
és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé 
tenni; továbbá az m) pont szerinti alkalmazásszolgáltató valamennyi olyan információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatása, amely Magyarországon elérhető, függetlenül attól, hogy az  alkalmazásszolgáltató Magyarországon 
letelepedett, vagy bármilyen formában engedélyezett-e, vagy attól, hogy a hozzáférés során akár a szolgáltató, akár 
a felhasználó egyértelműen azonosítható-e.”

 (2) Az Ekertv. 2. § l) pontja a következő le) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely)
„le) alkalmazásszolgáltató.”

 (3) Az Ekertv. 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„m) Alkalmazásszolgáltató: az  a  természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezet, aki, vagy amely elektronikus hírközlő hálózat felhasználásával valamilyen szoftverhez vagy hardverhez 
való hozzáférést, szoftveres alkalmazást, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít specifikus szoftveren vagy 
webes felületen több felhasználó számára, időben korlátozott vagy korlátlan módon, havi- vagy használat alapú 
ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenes formában.”

46. §  Az Ekertv. „Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás” alcíme 
a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § Az az alkalmazásszolgáltató, aki az  információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatást nyújt, amely 
a  szolgáltatást igénybe vevők között titkosított kommunikációt biztosít olyan módon, hogy a  kommunikáció 
tartalma vagy a  kommunikációs csatorna felépítésével kapcsolatos funkciók nem kizárólag a  felhasználó 
végberendezésén valósulnak meg (végpont–végpont közötti titkosítás), köteles – az  e  törvényben meghatározott 
feltételek szerint – a  titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével továbbított küldemények, 
közlések tartalmát a  külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén 
átadni, valamint a  titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével kapcsolatosan keletkező, vagy 
kezelt, a 13/B. § (2) bekezdése szerinti metaadatokat a 13/B. § szerint megőrizni és külső engedélyhez kötött titkos 
információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén átadni.”

47. §  Az Ekertv. 8. § (1) bekezdésében a „2. § la) pontjában” szövegrész helyébe a „2. § l) pont la) alpontjában, valamint 
m) pontjában” szöveg lép.

48. §  Az Ekertv. „Adatvédelem” alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) Az az alkalmazásszolgáltató, aki titkosított kommunikációt biztosító szolgáltatást nyújt, köteles az ilyen 
alkalmazás igénybevételével továbbított küldeményekkel, közlésekkel kapcsolatosan keletkező vagy kezelt, 
(2) bekezdés szerinti metaadatokat azok keletkezésétől számított 1 évig megőrizni.
(2) A  külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén a  titkosított 
kommunikációt biztosító szolgáltatást nyújtó alkalmazásszolgáltató
a) a szolgáltatás típusát;
b) a szolgáltatás előfizetőjének vagy felhasználójának
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ba) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító adatait, a szolgáltatás igénybevételének dátumát, kezdő és 
záró időpontját;
bb) a regisztrációhoz használt IP-címét és portszámát;
bc) az igénybevételnél használt IP-címét és portszámát;
c) a felhasználói azonosítót
köteles átadni.”

49. §  Az Ekertv. a következő 16/H. §-sal egészül ki:
„16/H. § (1) Ha a Hatóság a titkos információgyűjtésre jogosult szerv tájékoztatása alapján megállapítja a 3/B. §-ban 
vagy a  13/B.  §-ban meghatározott kötelezettség megszegését, a  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
szervezet alkalmazásszolgáltatót százezer forinttól tízmillió forintig terjedő, együttműködési kötelezettség 
megszegésével összefüggő bírsággal sújthatja.
(2) Az  együttműködési kötelezettség megszegésével összefüggő bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is 
kiszabható.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésével összefüggő bírságot a Hatóság számlájára kell befizetni.”

50. §  Az Ekertv. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény 2. és 3/B.  §-ainak a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

51. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény a  92/B.  §-t követően a  következő alcímmel és 92/C.  §-sal 
egészül ki:
„Terrorcselekmény bekövetkezése vagy annak veszélye esetén szükséges együttműködés
92/C.  § Az  elektronikus hírközlési szolgáltató terrorcselekmény bekövetkezése vagy annak veszélye esetén 
biztosítani köteles – a Kormány által rendeletében meghatározott feltételek szerint – a rendészetért felelős miniszter 
által rendeletben meghatározott szervek által használt hívószámok tekintetében a folyamatos működést.”

52. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg)
„a) az  elektronikus hírközlési szolgáltató által terrorcselekmény bekövetkezését követően vagy annak veszélye 
esetén kötelezően biztosítandó szolgáltatások részletszabályait.”

 (2) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg azon szervek körét, 
amelyek által használt hívószámok tekintetében a  folyamatos működést az  elektronikus hírközlési szolgáltató 
terrorcselekmény bekövetkezése vagy annak veszélye esetén is biztosítani köteles.”

7. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

53. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a  továbbiakban. Ftv.) 5. § (2) bekezdése a következő 
c) ponttal egészül ki:
(Az erre a feladatra kormányrendeletben kijelölt rendőrségi szerv központi nyilvántartást vezet)
„c) a hatástalanított lőfegyverek hatástalanítását igazoló tanúsítványokról – a hatástalanítás időpontjától számított 
húsz évig – a következő adattartalommal:
ca) – a  műszaki érvényesség időtartamának kivételével – a  hatástalanított lőfegyver 5.  § (2)  bekezdés a)  pont 
ad) alpontjában meghatározott adatai,
cb) a hatástalanítás időpontja, valamint
cc) a hatástalanított lőfegyver hatástalanítását igazoló tanúsítvány száma.”

54. §  Az Ftv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  lőfegyvereknek, illetve a  lőszereknek más tagállam területére történő átvitele esetén a  rendeltetési hely, 
illetve a  tranzitország között történő – a  kérelmező által az  5.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjára, a  szállítandó 
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lőfegyverekre, lőszerekre, a lőfegyver-kereskedők közötti szállítás kivételével a szállítóeszközre, valamint az indulás 
és érkezés várható időpontjára vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésén alapuló – adatszolgáltatást és 
adatfogadást a rendőrség központi szerve végzi, valamint – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ellátja 
a  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i, 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott hatósági feladatokat.”

55. §  Az Ftv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi nyilvántartásból teljesített – személyes adat továbbításával járó – adatszolgáltatásról adattovábbítási 
nyilvántartást kell vezetni.”

56. §  Az Ftv. a következő 11/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A hatástalanított lőfegyver hatástalanítását tanúsító szervezetre vonatkozó adatkezelési szabályok
11/A.  § (1) A  hatástalanított lőfegyver hatástalanítását tanúsító szervezet az  5.  § (2)  bekezdés c)  pont  
ca)–cc) alpontjában meghatározott adatokat elektronikus úton továbbítja a lőfegyverek központi nyilvántartásába.
(2) Az (1) bekezdés szerint a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbított adatokat a hatástalanított lőfegyver 
hatástalanítását tanúsító szervezet a hatástalanítás időpontjától számított húsz évig megőrzi.”

57. § (1) Az Ftv. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„b) a  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i, 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12.  cikkének és 
14. cikk (1) bekezdésének,”
(való megfelelést szolgálja.)

 (2) Az Ftv. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  5.  § (2)  bekezdés c)  pontja és a  11/A.  § a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét 
biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. 
december 15-i, 2015/2403 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

58. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Át.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § A  belső határon a  határátlépés ellenőrzésének ideiglenes visszaállítását – a  Közösségi Kódex 25.  cikkében 
megjelölt valamely feltétel kivételével – a  Kormány rendeletben hirdeti ki. A  Közösségi Kódex 25.  cikkében 
megjelölt valamely feltétel fennállása esetén, a belső határon a határátlépés ellenőrzésének azonnali visszaállítását 
a határrendészetért felelős miniszter rendeletével hirdeti ki.”

59. §  Az Át. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A határátkelőhely, határátlépési pont működését az országos rendőrfőkapitány legfeljebb negyvennyolc órára 
szüneteltetheti, ha a  határátlépés ellenőrzésének feltételei haladéktalanul el nem hárítható átmeneti működési 
zavar vagy más elháríthatatlan külső ok miatt nem biztosíthatóak. A  működés szüneteltetését – a  feltételek 
fennállása esetén – az országos rendőrfőkapitány további legfeljebb negyvennyolc órával meghosszabbíthatja.”

60. §  Az Át. 16. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap a határrendészetért felelős miniszter, hogy a közbiztonság védelme érdekében
a) nemzetbiztonsági érdekből a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel és a polgári 
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben
b) járványveszély megelőzése érdekében vagy az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett 
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak végrehajtása érdekében nemzetközi horderejű közegészségügyi- 
járványügyi szükséghelyzet, illetőleg a közegészségügyi-járványügyi kockázat kezelése, elhárítása érdekében – ezek 
jellegétől függően – az egészségügyért felelős miniszterrel vagy az élelmiszerlánc- felügyeletért felelős miniszterrel 
egyetértésben
rendeletében részleges határzárat rendelhet el.
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(9) Felhatalmazást kap a határrendészetért felelős miniszter, hogy a belső határon – a Közösségi Kódex 25. cikkében 
megjelölt valamely feltétel fennállása esetén – a  határátlépés ellenőrzésének azonnali visszaállítását rendeletben 
hirdesse ki.”

9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

61. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„16.  § Nem büntethető, aki a  büntetendő cselekmény elkövetésekor a  tizennegyedik életévét nem töltötte be, 
kivéve az  emberölés [160.  § (1)–(2)  bekezdés], az  erős felindulásban elkövetett emberölés (161.  §), a  testi sértés 
[164. § (8) bekezdés], a terrorcselekmény [314. § (1)–(4) bekezdés], a rablás [365. § (1)–(4) bekezdés] és a kifosztás 
[366.  § (2)–(3)  bekezdés] elkövetőjét, ha a  bűncselekmény elkövetésekor a  tizenkettedik életévét betöltötte, és 
az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.”

62. §  A Btk. 314. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból
a) jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy 
nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé, vagy
b) terrorista csoportot szervez.”

63. §  A Btk. 316. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„316. § Aki
a) terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, vagy
b) terrorista csoporthoz csatlakozás céljából Magyarország területéről kiutazik vagy azon átutazik,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

64. §  A Btk. 331. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„331. § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett miatt egy 
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, aki nagy nyilvánosság előtt 
a terrorizmus támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogató hírverést folytat.”

10. 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

65. §  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 (a továbbiakban: SIS II. tv.) 11. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(7) Ha a  körözést elrendelő szerv a  10.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti járműről olyan bejegyzést helyez 
el a  körözési nyilvántartási rendszerbe, amelynek adattartalma kiterjed az  állandó rendszámtáblára is, az  állandó 
rendszámtáblára külön nem kell elhelyezni (4) bekezdés a) pontja szerinti figyelmeztető jelzést.
(8) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti tárgy lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából 
elrendelt körözéséről, a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv elektronikus úton értesíti a figyelmeztető 
jelzés elhelyezésére hatáskörrel rendelkező központi idegenrendészeti nyilvántartás adatkezelő szervet, 
személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szervet, központi útiokmány-nyilvántartó szervet vagy 
központi közúti közlekedési nyilvántartó szervet az  okmány vagy hatósági jelzés érvénytelenítésének a  központi 
nyilvántartásba történő bejegyzése és a figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából.”
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66. §  A SIS II. tv. 19. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik)
„f ) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5.  §-ában meghatározott feladatkörök 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően.”

67. §  A SIS II. tv. 19. § (1) bekezdés e) pontjában a „szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” szövegrész helyébe 
a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.

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

68. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 161. §-a 
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha törvény másként nem rendelkezik, akkor a (2) bekezdésben meghatározott esetben a pénzügyi intézmény 
a  nyomozó hatóság és az  ügyészség írásbeli megkeresésére tizenöt munkanapon belül, a  nemzetbiztonsági 
szolgálat írásbeli megkeresésére kettő munkanapon belül szolgáltatja a kért adatot.”

 (2) A Hpt. 162. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  pénzügyi intézmény a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat vagy az  ügyészség írásbeli 
megkeresésére határidőn belül az  adatszolgáltatást nem teljesíti és a  mulasztását a  megkereső szerv felé írásban 
sem menti ki, a megkereső szerv erről tájékoztatja a Felügyeletet.”

 (3) A Hpt. 162. § (1) bekezdésében a „haladéktalanul kiszolgáltatja” szövegrész helyébe a „haladéktalanul, de legkésőbb 
kettő munkanapon belül kiszolgáltatja” szöveg lép.

12. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

69. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény „A végrehajtás rendjének és a  fogvatartás biztonságának fenntartása” alcíme a  következő 
154/A. §-sal egészül ki:
„154/A.  § (1) A  terrorfenyegetettség miatt a  büntetés-végrehajtási szerveknél elrendelt 1–2-es fokozatok esetén 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka – a terrorfokozat elrendelésének idejére – az elítéltek
a) 122. § b), e), n) és o) pontjában, 123. § (1) bekezdésében meghatározott jogait,
b) bv. intézeten kívüli munkavégzését,
c) szakképzésben és továbbképzésben való részvételét, valamint
d) a magánál tartható tárgyainak körét
korlátozhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendeléséről az ügyészt haladéktalanul értesíteni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti terrorfokozat megszüntetését követően az elítéltek elmaradt jogainak gyakorlását utólag 
lehetővé kell tenni.”

70. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény a következő 394/A. §-sal egészül ki:
„394/A.  § A  terrorfenyegetettség miatt a  büntetés-végrehajtási szerveknél elrendelt 1–2-es fokozatok esetén 
az előzetes letartóztatás végrehajtása során a 154/A. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók.”

13. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi  
CLXXXVIII. törvény módosítása

71. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 4.  § (6) és 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  adatközlésre kötelezett szerv értesíti a  központi szervet azon arckép profil technikai kapcsoló számáról, 
amelyhez tartozóan az  általa kezelt arcképmás a  nyilvántartásból törlésre került, valamint azon arckép profil 
technikai kapcsoló számáról, amelyhez tartozóan az általa kezelt arcképmás nyilvántartásba vételétől számított
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 15 év,
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b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 8 év,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben 8 év,
d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben 6 év,
e) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben 20 év,
f ) az (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott esetben 10 év,
g) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben 15 év
eltelt és az adott személyhez tartozó újabb arcképmáshoz rendelten technikai kapcsoló számot képzett.
(7) A  központi szerv az  adatközlésre kötelezett szerv (6)  bekezdésben meghatározott értesítése alapján 
haladéktalanul törli a  nyilvántartásból az  értesítésben megjelölt technikai kapcsoló számot és az  ahhoz tartozó, 
általa kezelt arckép profilt, valamint az  adatközlésre kötelezett szerv az  ezen arckép profil alapjául szolgáló 
arcképmáshoz kapcsolódóan általa nyilvántartott technikai kapcsoló számot.”

72. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 11.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti feladata ellátása során a  központi szerv jogosult az  arckép profilhoz rendelt technikai 
kapcsoló szám felhasználásával az  adatközlésre kötelezett szervtől az  arckép profil alapjául szolgáló arcképmást, 
valamint ahhoz tartozóan az  arcképmás nyilvántartásba vételének dátumát, az  arcképmáshoz tartozó személy 
születési évét és nemét igényelni közvetlen adatkapcsolat útján.”

14. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) A 31. § és a 32. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) E  törvény 23.  §, 24.  §, 45. és 46.  §-ainak a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént..

74. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében 
és 28/B.  § (2)  bekezdésében az  „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” szövegrész helyébe  
az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.

 (2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a) 15/A.  §-ában és 17/A.  §-ában az  „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” szövegrész helyébe  

az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”,
b) 27/C.  § (5)  bekezdésében az  „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak” szövegrész helyébe  

az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak”
szöveg lép.

 (3) A  külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27.  § (1b)  bekezdésében az  „a szervezett bűnözés elleni 
koordinációs központnak” szövegrész helyébe az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak” 
szöveg lép.

 (4) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény 81.  § (2a)  bekezdésében az „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak” szövegrész helyébe  
az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak” szöveg lép.

 (5) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106.  § 
(1a)  bekezdésében az  „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak” szövegrész helyébe  
az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak” szöveg lép.

 (6) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (1a) bekezdésében az „a szervezett bűnözés elleni koordinációs 
központ” szövegrész helyébe az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.

 (7) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
26.  § (1)  bekezdésében a „szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.

 (8) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában az „a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ” 
szövegrész helyébe az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.
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 (9) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 76.  § (2)  bekezdés i)  pontjában az „a szervezett 
bűnözés elleni koordinációs központ” szövegrész helyébe az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ” szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

76. §  Az 1–5. §, 10. § a)–c) pontja, 11–18. §, 20. §, 21. §, 29–37. §, valamint a 39. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

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

2016. évi LXX. törvény
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról*

1. §  A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához 
szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) preambuluma helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése, 
valamint a  hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében, továbbá a  Budapesten és Balatonfüreden 
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges 
nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes uszodakomplexum létrehozásának, valamint 
a  Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezésének és szervezésének céljából – figyelemmel a  Nemzetközi Úszó Szövetség, a  Magyar Kormány 
és a  Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én kötött Megállapodásában és annak 2015. március 10-én 
módosított Kiegészítő Megállapodásában foglaltakra – a következő törvényt alkotja.”

2. §  A Törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  törvény hatálya az  1.  mellékletben felsorolt ingatlanokra, az  ezekből az  ingatlanokból telekalakítási 
eljárások során kialakított ingatlanokra, valamint azokon a  Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, 
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: világbajnokság) megrendezéséhez 
szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ide értve a közterületi, 
közmű és árvízvédelmi beruházásokat is – (a továbbiakban együtt: beruházás), a  beruházással összefüggő 
beszerzésekre és a  beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra, valamint a  világbajnokság 
megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.
(2) A  beruházás megvalósítása, a  világbajnokság megrendezése és szervezése kiemelkedően fontos közérdek, 
a beruházás megvalósítása, illetve a világbajnokság megrendezése és szervezése érdekében kötendő szerződések 
halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekinthetőek, amelyek 
teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik.”

3. §  A Törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a  beruházás 
építtetője a  Magyar Állam képviseletében az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17.  § (1)  bekezdés 
e)  pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MNV Zrt.).”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beruházással, a  világbajnokság megvalósításával, valamint a  világbajnokság megrendezésével és 
szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az  ajánlatkérő minden 
esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A  Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárása esetén
a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és
b) az  ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a  Kbt., illetve az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat 
határozza meg.”

5. §  A Törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 3. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési 
határidő egy munkanap.”

6. §  A Törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A  Budapest XIII. kerület Dráva utca és Carl Lutz rakpart csomópont átépítése tekintetében a  közlekedési 
és közmű-infrastruktúra kialakítása során a  fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell 
alkalmazni.”

7. §  A Törvény 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) – amennyiben előre nem látható ok miatt indokolttá válik – valamely világbajnoksági versenyhelyszín helyett 
más helyszín kijelölését és az  így kijelölt póthelyszín tekintetében alkalmazandó sajátos településrendezési és 
településfejlesztési szabályokat és a létesítményfejlesztés sajátos építési követelményeit”
(rendeletben állapítsa meg.)

8. §  A Törvény a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Ez a törvény 2018. december 31-én hatályát veszti.”

9. §  A Törvény a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § E  törvénynek a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvény módosításáról szóló 2016. évi LXX. törvénnyel 
(a továbbiakban: 2016. évi LXX. törvény) megállapított rendelkezéseit a  2016. évi LXX. törvény hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §  Hatályát veszti a Törvény 1. mellékletének 65. pontja.

11. §  A Törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXX. törvényhez

 1. A Törvény 1. mellékletének 74. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. Budapest V. kerület 23809/4 helyrajzi számú ingatlan,”

 2. A Törvény 1. melléklete a következő 89–185. ponttal egészül ki:
„
 89. Balatonfüred   84 helyrajzi számú ingatlan,
 90. Balatonfüred   0200/21 helyrajzi számú ingatlan,
 91. Balatonfüred   118/5 helyrajzi számú ingatlan,
 92. Balatonfüred   846/1 helyrajzi számú ingatlan,
 93. Balatonfüred   847/5 helyrajzi számú ingatlan,
 94. Balatonfüred   847/8 helyrajzi számú ingatlan,
 95. Balatonfüred   849/4 helyrajzi számú ingatlan,
 96. Balatonfüred   85/2 helyrajzi számú ingatlan,
 97. Balatonfüred   990/4 helyrajzi számú ingatlan,
 98. Balatonfüred   990/12 helyrajzi számú ingatlan,
 99. Balatonfüred   990/14 helyrajzi számú ingatlan,
100. Budapest I. kerület   14444 helyrajzi számú ingatlan,
101. Budapest I. kerület   14445 helyrajzi számú ingatlan,
102. Budapest I. kerület   14446 helyrajzi számú ingatlan,
103. Budapest I. kerület   14477/4 helyrajzi számú ingatlan,
104. Budapest I. kerület   14477/6 helyrajzi számú ingatlan,
105. Budapest I. kerület   23809/3 helyrajzi számú ingatlan,
106. Budapest II. kerület  14477/3 helyrajzi számú ingatlan,
107. Budapest II. kerület  14477/5 helyrajzi számú ingatlan,
108. Budapest II. kerület  14478/3 helyrajzi számú ingatlan,
109. Budapest II. kerület  14478/4 helyrajzi számú ingatlan,
110. Budapest II. kerület  14617/3 helyrajzi számú ingatlan,
111. Budapest II. kerület  14617/19 helyrajzi számú ingatlan,
112. Budapest II. kerület  14617/20 helyrajzi számú ingatlan,
113. Budapest II. kerület  14617/21 helyrajzi számú ingatlan,
114. Budapest II. kerület  23809/5 helyrajzi számú ingatlan,
115. Budapest V. kerület  23810/2 helyrajzi számú ingatlan,
116. Budapest V. kerület  24316/2 helyrajzi számú ingatlan,
117. Budapest V. kerület  24897/4 helyrajzi számú ingatlan,
118. Budapest XI. kerület  4968 helyrajzi számú ingatlan
119. Budapest XIII. kerület  23807/1 helyrajzi számú ingatlan,
120. Budapest XIII. kerület  25628 helyrajzi számú ingatlan,
121. Budapest XIII. kerület  25664 helyrajzi számú ingatlan,
122. Budapest XIII. kerület  25665 helyrajzi számú ingatlan,
123. Budapest XIII. kerület  25668 helyrajzi számú ingatlan,
124. Budapest XIII. kerület  25670 helyrajzi számú ingatlan,
125. Budapest XIII. kerület  25672 helyrajzi számú ingatlan,
126. Budapest XIII. kerület  25679 helyrajzi számú ingatlan,
127. Budapest XIII. kerület  25681 helyrajzi számú ingatlan,
128. Budapest XIII. kerület  25864 helyrajzi számú ingatlan,
129. Budapest XIII. kerület  25882 helyrajzi számú ingatlan,
130. Budapest XIII. kerület  25897 helyrajzi számú ingatlan,
131. Budapest XIII. kerület  25898 helyrajzi számú ingatlan,
132. Budapest XIII. kerület  25899 helyrajzi számú ingatlan,
133. Budapest XIII. kerület  25928 helyrajzi számú ingatlan,
134. Budapest XIII. kerület  25944 helyrajzi számú ingatlan,
135. Budapest XIII. kerület  27404 helyrajzi számú ingatlan,
136. Budapest XIII. kerület  27951 helyrajzi számú ingatlan,
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137. Budapest XIII. kerület  27960 helyrajzi számú ingatlan,
138. Budapest XIII. kerület  27972 helyrajzi számú ingatlan,
139. Budapest XIII. kerület  28000 helyrajzi számú ingatlan,
140. Budapest XIII. kerület  25600/1 helyrajzi számú ingatlan,
141. Budapest XIII. kerület  25620/1 helyrajzi számú ingatlan,
142. Budapest XIII. kerület  25620/2 helyrajzi számú ingatlan,
143. Budapest XIII. kerület  25661/2 helyrajzi számú ingatlan,
144. Budapest XIII. kerület  25666/8 helyrajzi számú ingatlan,
145. Budapest XIII. kerület  25666/10 helyrajzi számú ingatlan,
146. Budapest XIII. kerület  25666/11 helyrajzi számú ingatlan,
147. Budapest XIII. kerület  25666/13 helyrajzi számú ingatlan,
148. Budapest XIII. kerület  25666/15 helyrajzi számú ingatlan,
149. Budapest XIII. kerület  25667/4 helyrajzi számú ingatlan,
150. Budapest XIII. kerület  25667/5 helyrajzi számú ingatlan,
151. Budapest XIII. kerület  25667/6 helyrajzi számú ingatlan,
152. Budapest XIII. kerület  25714/1 helyrajzi számú ingatlan,
153. Budapest XIII. kerület  25714/42 helyrajzi számú ingatlan,
154. Budapest XIII. kerület  25714/44 helyrajzi számú ingatlan,
155. Budapest XIII. kerület  25870/47 helyrajzi számú ingatlan,
156. Budapest XIII. kerület  25870/48 helyrajzi számú ingatlan,
157. Budapest XIII. kerület  25870/57 helyrajzi számú ingatlan,
158. Budapest XIII. kerület  25870/58 helyrajzi számú ingatlan,
159. Budapest XIII. kerület  25873/10 helyrajzi számú ingatlan,
160. Budapest XIII. kerület  25881/2 helyrajzi számú ingatlan,
161. Budapest XIII. kerület  25888/1 helyrajzi számú ingatlan,
162. Budapest XIII. kerület  25900/1 helyrajzi számú ingatlan,
163. Budapest XIII. kerület  25900/2 helyrajzi számú ingatlan,
164. Budapest XIII. kerület  25908/1 helyrajzi számú ingatlan,
165. Budapest XIII. kerület  26123/2 helyrajzi számú ingatlan,
166. Budapest XIII. kerület  27812/1 helyrajzi számú ingatlan,
167. Budapest XIII. kerület  27816/1 helyrajzi számú ingatlan,
168. Budapest XIII. kerület  27947/18 helyrajzi számú ingatlan,
169. Budapest XIII. kerület  28021/2 helyrajzi számú ingatlan,
170. Budapest XIII. kerület  25714/41 helyrajzi számú ingatlan,
171. Budapest XIII. kerület  25808/2 helyrajzi számú ingatlan,
172. Budapest XIII. kerület  25832/7 helyrajzi számú ingatlan,
173. Budapest XIII. kerület  25832/8 helyrajzi számú ingatlan,
174. Budapest XIV. kerület  29889 helyrajzi számú ingatlan,
175. Budapest XIV. kerület  27816/2 helyrajzi számú ingatlan,
176. Budapest XIV. kerület  29834/15 helyrajzi számú ingatlan,
177. Budapest XIV. kerület  29973/206 helyrajzi számú ingatlan,
178. Budapest XVIII. kerület  156742 helyrajzi számú ingatlan,
179. Budapest XVIII. kerület  156753 helyrajzi számú ingatlan,
180. Budapest XVIII. kerület  156754 helyrajzi számú ingatlan,
181. Budapest XVIII. kerület  156755 helyrajzi számú ingatlan,
182. Budapest XVIII. kerület  156756 helyrajzi számú ingatlan,
183. Vecsés    072/3 helyrajzi számú ingatlan,
184. Vecsés    072/50 helyrajzi számú ingatlan,
185. Vecsés    072/53 helyrajzi számú ingatlan.
         ”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelete
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás 
céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 
451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII.  törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás 
céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 
451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához 
szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a  toronyugrás céljából létesítendő 
óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához 
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R2.) 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a  toronyugrás céljából 
létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) 
Korm.  rendelet 1.  melléklet 25. sorában meghatározott projektelem tekintetében az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 
közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott 
ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes elsőfokú hatóságként 
jár el,
b) másodfokú hatóságként – a  (2)  bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a  hatóságot jelöli ki, amely 
az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes másodfokú 
hatóságként jár el.
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(6) A Kormány az  (5) bekezdésben meghatározott projektelem tekintetében az  (1) bekezdés szerinti közigazgatási 
hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes elsőfokú szakhatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes másodfokú szakhatóságként jár el.”

3. §  Az R2.
a) 2.  § (2) bekezdésében a  „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a  „Budapest és Vecsés 

közigazgatási területén” szöveg,
b) 2.  § (4) bekezdésében a  „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a  „Budapest és Vecsés 

közigazgatási területén” szöveg,
c) 3.  § a)  pontjában a  „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a  „Budapest és Vecsés 

közigazgatási területén” szöveg,
d) 5.  §-ában a  „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a  „Budapest és Vecsés közigazgatási 

területén” szöveg
lép.

4. §  Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a  toronyugrás céljából 
létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) 
Korm.  rendelet, valamint a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. 
(XII.  28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 2.  § (2), (4)–(6)  bekezdését, 3.  § a)  pontját, 5.  §-t és az  1.  melléklet 13a.  pontját a  Módr1. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, valamint a  Módr1.-gyel hatályon kívül helyezett 
1.  § (1)  bekezdés c)  pontját, 4.  § (2) és (3)  bekezdését, valamint 2.  mellékletet a  Módr1. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

5. §  Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R2. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „területen, valamint” szövegrész helyébe a „területen,” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 4. § (2) és (3) bekezdése,
c) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezés

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A) (B) (C)

„19. Kompkikötő létesítése Budapest II. kerület 14477/4, 
23809/3;

Budapest V. kerület 24316/2, 
23810/2;

Budapest XIII. kerület 23800/7, 
23807/1, 25666/2, 23806/1, 

23805/2

MNV Zrt.”

 2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21–27. sorral egészül ki:
(A) (B) (C)

„21. Balatonfüredi lelátók, egyéb 
kiszolgáló létesítmények, 

minimálisan szükséges 
közlekedésfejlesztés

Balatonfüred 84, 85/1, 85/2, 86, 
96/1, 96/2, 116, 117/3, 118/2, 

118/4, 376/1, 376/2, 377, 847/5, 
0200/21

Balatonfüred Város 
Önkormányzata

22. Balatonfüredi parkolóház és 
mélygarázs megközelítéséhez 

szükséges közúti kapcsolat 
kialakítása

Balatonfüred 107, 118/2, 118/4, 
118/5, 118/7, 846/1, 847/5, 847/8, 

849/4

Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

23. Balatonfüredi állomásépület 
korszerűsítése

Balatonfüred 990/4, 990/12, 
990/14

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

24. BVSC Uszoda Budapest XIV. kerület 29889, 
29973/206

Budapesti Vasutas Sport 
Club-Zugló Közhasznú Egyesület

25. Új utasforgalmi móló és hozzá 
kapcsolódó gurulóút

Budapest XVIII. kerület 156742, 
156753, 156754, 156755, 156756;

Vecsés 072/3, 072/50, 072/53

Budapest Airport Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Üzemeltető Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

26. Róbert Károly krt. egyes 
szakaszainak felújítása

Budapest XIII. kerület 23806/1, 
25714/41, 25714/40, 27404, 

25808/2, 25830/1, 25944, 27404, 
27816/1, 27947/18, 27950/1, 

27950/2, 27950/17, 27951, 27955, 
27960, 27972, 28000, 28021/2, 

28023/17;
Budapest XIV. kerület 27816/2, 

28023/18

Budapest Főváros 
Önkormányzata

27. Palatinus Strandfürdő 
rekonstrukciója

Budapest XIII. kerület 23800/4 Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság”

2. melléklet a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 13a. ponttal egészül ki:
„13a. hajózási hatósági eljárások,”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelete
a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 17–27. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
a), b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya a nem automatikus működésű mérlegre terjed ki.
 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan készülékre, amelyet a nem automatikus működésű mérleg magában foglal 

vagy a nem automatikus működésű mérleghez külön van csatlakoztatva, azonban mérésre nem használható.
 (3) E rendelet a nem automatikus működésű mérlegek felhasználásának alábbi kategóriáit különbözteti meg

a) tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;
b) tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés 

megállapítása céljából;
c) tömeg megállapítása jogszabályok alkalmazására vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások során;
d) tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés 

céljaira;
e) tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez és a  tömeg 

meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;
f ) az ár meghatározása a tömeg alapján a vásárlók közvetlen kiszolgálásának céljára és előcsomagoláshoz;
g) minden egyéb alkalmazás az a)–f ) pontban felsoroltakon kívül.

1. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. akkreditálás: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott 
eljárás;

 2. bejelentett szervezet: a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.  évi CXXXIII.  törvény 
2. § a) pontja szerinti szervezet;

 3. CE-jelölés: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;
 4. európai uniós harmonizációs jogszabály: a  765/2008/EK rendelet 2.  cikk 21.  pontjában meghatározott 

jogszabály;
 5. forgalmazás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott tevékenység;
 6. forgalmazó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott személy;
 7. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
 8. forgalomból történő kivonás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom;
 9. gazdasági szereplő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom;
10. gyártó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;
11. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány;
12. importőr: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott személy;
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13. megfelelőségértékelés: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás;
14. megfelelőségértékelő szervezet: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet;
15. meghatalmazott képviselő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott személy;
16. mérleg: olyan mérőeszköz, amely testek tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi 

erő felhasználásával; a mérleg egyúttal más, tömeggel kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy 
jellemzők meghatározására is szolgálhat;

17. műszaki előírás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott dokumentum;
18. nem automatikus működésű mérleg: olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli;
19. nemzeti akkreditáló szerv: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott szervezet;
20. visszahívás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom.

2. Forgalmazás és üzembe helyezés

3. §  Nem automatikus működésű mérleg akkor hozható forgalomba, illetve akkor helyezhető üzembe, ha e  rendelet 
előírásainak megfelel.

3. Alapvető követelmények

4. §  A  nem automatikus működésű mérlegnek meg kell felelnie az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
követelményeknek.

II. FEJEZET 
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

4. A gyártó kötelezettségei

5. § (1) A  nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalakor a  gyártó szavatolja, hogy a  mérleg tervezése és 
gyártása az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelően történt.

 (2) A nem automatikus működésű mérlegek esetében a gyártó elkészíti a 2. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, 
és gondoskodik a 12. § szerinti megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásáról. Amennyiben a megfelelőségértékelési 
eljárás keretében a  nem automatikus működésű mérleg megfelel az  alkalmazandó követelményeknek, a  gyártó 
elkészíti a  4.  melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot (a  továbbiakban: EU-megfelelőségi nyilatkozat), 
valamint feltünteti a terméken a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést.

 (3) A  nem automatikus működésű mérlegek esetében a  gyártó a  műszaki dokumentációt és az  EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot a készülék forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi.

 (4) A  gyártó biztosítja a  sorozatgyártás e  rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások 
működését. Figyelembe kell venni a nem automatikus működésű mérleg tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok vagy más műszaki leírások változásait, amelyek alapján a nem automatikus 
működésű mérleg megfelelőségét megállapították. Ha a  nem automatikus működésű mérleg kockázataira 
tekintettel indokolt, a  gyártó elvégzi a  forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, 
kivizsgálja a  panaszokat, nyilvántartást vezet ezekről a  nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről 
és az  ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a  forgalmazókat minden ilyen 
nyomonkövetési intézkedésről.

 (5) A feliratok elhelyezése során a gyártó
a) biztosítja, hogy az  általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérlegen megtalálható legyen 

a 3. melléklet szerinti típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más azonosítást lehetővé tevő elem;
b) az 1.  § (3)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg 

esetében feltünteti a 3. melléklet 1. pontjában előírt feliratokat;
c) a nem az  1.  § (3)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű 

mérleg esetében feltünteti a 3. melléklet 2. pontjában előírt feliratokat;
d) amennyiben az  1.  § (3)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt bármely alkalmazásra szánt, nem automatikus 

működésű mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók, amelyeket nem használnak vagy 
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nem szándékoznak használni az  1.  § (3)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt alkalmazásokra, a  készülékek 
mindegyikét ellátja a 3. melléklet 3. pontjában előírt, felhasználást korlátozó jelzéssel.

 (6) A gyártó a nem automatikus működésű mérlegen feltünteti nevét, cégnevét, az egyéni vállalkozói nyilvántartásba 
vagy cégnyilvántartásba bejegyzett elnevezését vagy bejegyzett védjegyét, valamint a  gyártó lakóhelyét, 
székhelyét, illetve fióktelepét.

 (7) A  gyártó gondoskodik arról, hogy a  nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és 
információk az  adott tagállam által meghatározott nyelven legyenek megjelenítve. A  használati utasításnak és 
tájékoztatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek, közérthetőnek kell lennie.

 (8) Az  a  gyártó, amely tudomást szerez arról, hogy az  általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg 
nem felel meg e  rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  nem 
automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a  forgalomból vagy 
visszahívja. Amennyiben a  nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a  gyártó erről – és különösen 
a  megfelelés hiányának és a  meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatja azon 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a  szóban forgó nem automatikus működésű mérleget 
forgalmazzák.

 (9) A gyártó az illetékes nemzeti hatóság kérésére az adott hatóság által használt hivatalos nyelven vagy a hatóság által 
elfogadott nyelven átadja a nem automatikus működésű mérleg e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes dokumentumot. A  gyártó együttműködik a  hatósággal minden olyan intézkedés terén, melyet 
az  általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében 
tesz.

5. Képviselő

6. § (1) A  gyártó képviselőt bízhat meg a  tagállami hatóságokkal történő együttműködés teljesítésére. Az  5.  § 
(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdés szerinti műszaki dokumentáció elkészítése 
– a  felek eltérő rendelkezésének hiányában – nem képezik a képviselő megbízásának (a  továbbiakban: megbízás) 
részét.

 (2) A megbízásnak ki kell terjednie arra, hogy a képviselő
a) a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi, és 

az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a  műszaki dokumentációt a  nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátja;

b) a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a  nem automatikus működésű mérleg 
megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik velük a  megbízatása körébe tartozó nem automatikus 
működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseknél.

6. Az importőr kötelezettségei

7. § (1) Az  importőr kizárólag olyan nem automatikus működésű mérleget hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatosan 
meggyőződött arról, hogy a nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatosan a gyártó
a) a forgalomba hozatalt megelőzően elvégezte a 12. §-ban meghatározott megfelelőségértékelési eljárást,
b) elkészítette a műszaki dokumentációt,
c) feltüntette a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést,
d) mellékelte a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett dokumentumokat, valamint
e) megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

 (2) Az  importőr a  nem automatikus működésű mérleget nem hozhatja forgalomba, amíg az  nem felel meg 
az  1.  mellékletben előírt alapvető biztonsági követelményeknek. Amennyiben a  nem automatikus működésű 
mérleg kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

 (3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontja szerinti nem automatikus működésű mérlegek forgalomba hozatalakor az  importőr 
szavatolja, hogy a gyártó megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében szereplő követelményeknek.

 (4) Az  importőr a  mérlegen feltünteti nevét vagy cégnevét, a  termék márkájának megjelölését vagy bejegyzett 
védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Amennyiben ehhez fel kell bontani a  csomagolást, a  jelöléseket 
a  csomagoláson és a  kísérő dokumentáción lehet feltüntetni. A  kapcsolattartási adatokat közérthetően kell 
feltüntetni.
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 (5) Az  importőr gondoskodik arról, hogy a  nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és 
információk nyelve az adott tagállam által meghatározott nyelv legyen.

 (6) Az  importőr biztosítja, hogy amíg az  1.  § (3)  bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus 
működésű mérleg a  felelősségi körébe tartozik, a  tárolás és a  szállítás körülményei ne veszélyeztessék 
az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.

 (7) Ha az  1.  § (3)  bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek 
az  1.  mellékletben meghatározott alapvető követelmények maradéktalan teljesülésének hiánya ezt indokolja, 
az  importőr elvégzi a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, 
nyilvántartást vezet ezekről a  nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az  ilyen mérlegek 
visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

 (8) Az  az  importőr, amelynek tudomására jut, hogy az  általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg 
nem felel meg e  rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  nem 
automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a  forgalomból vagy 
visszahívja a  mérleget. Amennyiben a  nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, az  importőrök 
erről – és különösen a  megfelelés hiányának és a  meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul 
tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a  szóban forgó nem automatikus 
működésű mérleget forgalmazták.

 (9) Az  importőr az  1.  § (3)  bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek 
forgalomba hozatalát követően a  piacfelügyeleti hatóság számára legalább tíz évig elérhetővé teszi 
az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, és biztosítja, hogy a  műszaki dokumentáció kérésre e  hatóság 
rendelkezésére bocsátható legyen.

 (10) Az  importőr a  piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a  nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes dokumentumot, amelyet az  adott hatóság által használt nyelven kell a  hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatóssággal minden olyan intézkedés terén, 
amelyet az  általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése 
érdekében hoznak.

7. A forgalmazó kötelezettségei

8. § (1) A  nem automatikus működésű mérleg forgalmazása előtt a  forgalmazó ellenőrzi, hogy a  terméken elhelyezésre 
került-e a  CE-jelölés és a  kiegészítő metrológiai jelölés, mellékelték-e hozzá a  szükséges dokumentációt, 
a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót az adott tagállam hivatalos nyelvén, ahol a terméket forgalmazzák, 
valamint, hogy a gyártó és az importőr betartotta-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, illetve a 7. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeket.

 (2) Amennyiben a  forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a  nem automatikus működésű mérleg 
nem felel meg az  1.  mellékletben előírt alapvető követelményeknek, nem forgalmazhatja a  nem automatikus 
működésű mérleget mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Amennyiben a  nem automatikus működésű 
mérleg kockázatot jelent, a  forgalmazó tájékoztatja erről a  gyártót vagy az  importőrt, valamint a  piacfelügyeleti 
hatóságokat.

 (3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatalakor a forgalmazó ellenőrzi, hogy a gyártó és az importőr megfelel-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 
a 7. § (3) bekezdésében szereplő követelményeknek.

 (4) A  forgalmazó biztosítja, hogy amíg az  1.  § (3)  bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus 
működésű mérleg a  felelősségi körébe tartozik, a  tárolás és a  szállítás körülményei ne veszélyeztessék 
az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.

 (5) Az a forgalmazó, amelynek tudomására jut, hogy az általa forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg nem 
felel meg e rendelet követelményeinek, gondoskodik arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket 
a  nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a  forgalomból 
vagy visszahívják. Amennyiben a  nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a  forgalmazó erről – és 
különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatja 
azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó eszközt forgalmazták.

 (6) A forgalmazó köteles piacfelügyeleti hatóság felhívására a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes dokumentumot a  piacfelügyeleti hatóság felhívásától számított nyolc napon 
belül rendelkezésre bocsátani. A  forgalmazó köteles együttműködni a  piacfelügyeleti hatósággal minden olyan 
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intézkedés terén, amelyet az  általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében tesz vagy javasol.

8. Az importőrre és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok

9. §  Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve, cégneve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy nem 
automatikus működésű mérleget, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott, nem automatikus 
működésű mérleget, amely befolyásolja a  nem automatikus működésű mérleg e  rendeletnek való megfelelését, 
e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és az 5. §-ban a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.

10. § (1) Az  1.  § (3)  bekezdésében meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatalakor az  importőrnek vagy a  forgalmazónak kérésre azonosítania kell a  piacfelügyeleti hatóságok felé 
a következőket:
a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely nem automatikus működésű mérleget szállított neki;
b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ő szállított nem automatikus működésű mérleget.

 (2) Az importőrnek és a forgalmazónak az első bekezdésben előírt információkat a nem automatikus működésű mérleg 
hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követő 10 éven keresztül rendelkezésre kell tudnia 
bocsátani.

III. FEJEZET 
A NEM AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ MÉRLEGEK MEGFELELŐSÉGE

9. A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségének vélelmezése

11. §  Az  olyan nem automatikus működésű mérlegről, amely megfelel az  olyan harmonizált szabványoknak, illetve 
azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelel az  említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
követelményeknek.

10. Megfelelőségértékelési eljárások

12. § (1) A  nem automatikus működésű mérlegeknek az  1.  mellékletben megállapított alapvető követelményeknek való 
megfelelőségét a gyártó választása szerint olyan megfelelőségi eljárásban állapítja meg, amelyben
a) a  2.  melléklet 1.  pontjában meghatározott B. modult a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott D.  modul 

vagy a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott F. modul követ vagy, amely
b) a 2. melléklet 6. pontjában meghatározott G. modul szerint zajlik.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  B. modul nem kötelező olyan nem automatikus működésű mérlegek 
esetében, amelyek nem alkalmaznak elektronikus készülékeket, és amelyek tehermérő szerkezete nem használ 
rugót a  teher ellensúlyozására. Azon nem automatikus működésű mérlegek esetében, amelyekre a B. modul nem 
vonatkozik, a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott D1. modul vagy a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott 
F1. modul alkalmazandó.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést 
annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell kiállítani, amelyben az megfelelőségértékelési eljárásokat lefolytatják 
vagy a 19. §-nak megfelelően bejelentett szerv által hivatalosan használt nyelven.

11. EU-megfelelőségi nyilatkozat

13. § (1) Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az  1.  mellékletben meghatározott alapvető követelmények 
teljesültek.

 (2) Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza a  2.  melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, 
és a  nyilatkozatot a  gyártónak folyamatosan aktualizálnia kell. Az  importőr gondoskodik arról, hogy 
az EU-megfelelőségi nyilatkozat le legyen fordítva az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely 
piacán a nem automatikus működésű mérleget forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.
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 (3) Ha egy nem automatikus működésű mérlegre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot ír elő, abban az  esetben is egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Ez  a  nyilatkozat 
tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

 (4) Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a  gyártó felelősséget vállal a  nem automatikus működésű 
mérleg e  rendeletben – és az  egyéb felsorolt uniós jogi aktusokban – meghatározott követelményeknek való 
megfeleléséért.

12. A megfelelőségi jelölés

14. §  Az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az e rendeletnek 
való megfelelőségét a CE-jelöléssel, valamint a 15. §-ban meghatározott kiegészítő metrológiai jelöléssel kell a nem 
automatikus működésű mérlegen feltüntetni.

15. § (1) A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.
 (2) A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből 

áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával.
 (3) A  765/2008/EK rendelet 30.  cikkében meghatározott általános elvek megfelelően alkalmazandók a  kiegészítő 

metrológiai jelölésre.

16. § (1) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a nem automatikus működésű mérlegen vagy annak adattábláján 
jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

 (2) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.
 (3) A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi.
 (4) A  CE-jelölést és a  kiegészítő metrológiai jelölést a  gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet 

vagy szervezetek azonosító száma követi a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelően. A  bejelentett szervezet 
azonosító számát vagy maga a  szervezet vagy utasításai alapján a  gyártó vagy pedig annak meghatalmazott 
képviselője tünteti fel.

 (5) A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést és a bejelentett szervezet vagy szervezetek azonosító számát/számait 
különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.

 (6) Az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti, és a 3. melléklet 3. pontjában meghatározott jelzést a készülékeken világosan 
látható és kitörölhetetlen formában kell elhelyezni.

IV. FEJEZET 
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó 
megfelelőségértékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére jogosult szervezeteket a  Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) jelöli ki.

 (2) A kijelölés a 2. melléklet szerinti tevékenység megjelölésével adható.
 (3) Az  MKEH bejelenti a  Bizottságnak és a  többi tagállamnak azokat a  szervezeteket, amelyek felkészültségét 

megállapította az  e  rendelet szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátása 
tekintetében.

 (4) Az  MKEH kialakítja és végrehajtja a  megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges 
eljárásokat, valamint ellenőrzi a  bejelentett szervezetek, az  elismert független szervezetek és az  üzemeltetői 
ellenőrző szervezetek tevékenységét, ideértve a 20. § rendelkezéseinek való megfelelést is.

 (5) Az MKEH biztosítja a hozzá beérkező információ bizalmas jellegét.

18. § (1) A  megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja 
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

 (2) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 2. mellékletben előírt valamennyi olyan 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket 
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
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 (3) A  megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden 
olyan nem automatikus működésű mérlegfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie 
kell
a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;
b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a  megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások 

átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett 
szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja 
venni a  vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az  tevékenykedik, a  vállalkozás szerkezetét, az  adott 
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

 (4) A  megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a  megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos 
műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel vagy létesítménnyel.

 (5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell
a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, 

amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
b) megfelelő ismeretekkel az  általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskörrel az  ilyen 

értékelések elvégzésére;
c) az 1.  mellékletben és a  3.  mellékletben meghatározott alapvető követelményekkel, az  alkalmazandó 

harmonizált szabványok, valamint az  európai uniós harmonizációs jogszabályok és a  nemzeti jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismeretével;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges 
alkalmassággal.

 (6) A  megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetője és a  megfelelőségértékelést végző 
személyzetének pártatlanságát biztosítani kell. A  megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és 
a  megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az  elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

 (7) A  megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha közvetlenül maga a  tagállam felel 
a megfelelőségértékelésért.

 (8) A  megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a  szakmai titoktartás követelményeit minden olyan 
információ tekintetében, amely a 2. melléklet alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.

 (9) A  megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a  vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, illetve 
gondoskodnak arról, hogy a  megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről 
a tevékenységekről, valamint a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról. A megfelelőségértékelési 
szervezetek általános útmutatóként alkalmazzák a  koordináló csoport munkája eredményeként létrejött 
adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

19. §  Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy 
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az  Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
akkor vélelmezik, hogy megfelel a 18. §-ban meghatározott követelményeknek.

20. § (1) Ha a  bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad vagy leányvállalatot 
bíz meg velük, biztosítja, hogy az  alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel a  18.  §-ban meghatározott 
követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről az MKEH-t.

 (2) A  bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az  alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett 
feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

 (3) Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.
 (4) A  bejelentett szervezetek az  MKEH számára elérhetővé teszik az  alvállalkozó szakmai képesítésére és az  általuk 

a 2. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

21. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be az MKEH-hez.
 (2) A  bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési 

modul vagy modulok, és azon nem automatikus működésű mérleg vagy mérlegek leírását, amelyek tekintetében 
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a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló szerv 
által kiállított akkreditálási tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 18. §-ban 
rögzített követelményeket.

 (3) Amennyiben az  érintett megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, 
az  MKEH-nek benyújt minden, a  18.  §-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, 
elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot.

22. § (1) Az  MKEH csak a  18. és 21.  §-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelenthet be.

 (2) Az MKEH a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti a Bizottságot és 
a többi tagállamot.

 (3) A  bejelentés tartalmazza a  megfelelőségértékelési tevékenységekre, a  megfelelőségértékelési eljárásra vagy 
eljárásokra és az érintett, nem automatikus működésű mérlegre vagy mérlegekre vonatkozó részletes információkat, 
valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

 (4) Amennyiben a  bejelentés nem a  21.  § (2)  bekezdésében meghatározott akkreditálási tanúsítványon alapul, 
az MKEH benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló 
dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a  megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a  szervezet 
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 18. §-ban megállapított követelményeknek.

 (5) Az  érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha a  Bizottság vagy a  többi 
tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában 
a  bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást. E  rendelet alkalmazásában csak az  ilyen szervezet 
tekinthető bejelentett szervezetnek.

 (6) Az MKEH értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.

23. §  Amennyiben az  MKEH megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a  bejelentett szervezet már nem teljesíti 
a  18.  §-ban meghatározott követelményeket vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, az  alkalmazandó 
szankciók tekintetében termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdése irányadó. 
A  rendeletben foglalt követelmények megsértéséről és a  szankciókról az  MKEH haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

24. § (1) Az MKEH kérésére a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai 
alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

 (2) Amennyiben a  Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, illetve már nem tesz eleget 
a  rá vonatkozó bejelentés követelményeinek, az  MKEH a  Bizottság felszólítására megteszi a  szükséges kiigazító 
intézkedéseket, szükség esetén visszavonja a bejelentést.

25. §  A  bejelentett szervezet a  2.  mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el 
a megfelelőségértékelést.

26. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel rendelkezik.
 (2) Az  érintettek panaszt nyújthatnak be a  bejelentett szervezetek döntése ellen. A  panaszt annál a  bejelentett 

szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett 
szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a  panaszost. A  gazdasági szereplők 
panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a  nyilvántartott szervezet köteles tíz évig megőrizni és 
a kijelölő szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

27. § (1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják az MKEH-t a következőkről:
a) a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;
b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit;
c) a  piacfelügyeleti hatóságtól a  megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett 

valamennyi információkérés;
d) kérésre a  bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más 

elvégzett tevékenységről, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba 
adása.
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 (2) A  bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az  e  rendelet szerint bejelentett, és ugyanazokkal 
a  nem automatikus működésű mérlegekkel foglakozó más szervezeteket a  negatív és – kérésre – a  pozitív 
megfelelőségértékelési eredményekről.

V. FEJEZET 
PIACFELÜGYELET

28. §  A  nem automatikus működésű mérlegekre a  765/2008/EK rendelet 15.  cikkének (3)  bekezdését, valamint 
16–29. cikkét kell alkalmazni.

29. § (1) Ha a  piacfelügyeleti hatóság azt feltételezi, hogy az  e  rendelet hatálya alá tartozó nem automatikus működésű 
mérleg kockázatot jelent a  közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az  érintett nem automatikus működésű 
mérlegnek az e rendeletben meghatározott követelményekre vonatkozó értékelését.

 (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a nem 
automatikus működésű mérleg nem felel meg az  e  rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul 
felszólítja az  érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a  kockázat jellegével arányosan ésszerű 
időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfeleljen 
a követelményeknek vagy vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.

 (3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatja a bejelentett szervezetet.
 (4) Amennyiben a  piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a  meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország 

területére, akkor tájékoztatja a  Bizottságot és a  többi tagállamot az  értékelés eredményeiről és azokról 
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

 (5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az európai uniós piacon általa 
forgalmazott, érintett, nem automatikus működésű mérleg tekintetében.

 (6) Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül, a  piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz 
a  nemzeti piacon forgalmazott nem automatikus működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci 
forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

 (7) A  piacfelügyeleti hatóság a  (6)  bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a  Bizottságot és 
a többi tagállamot.

 (8) A (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű 
mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a  jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az  érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. 
A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, ha a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett be
a) a  nem automatikus működésű mérleg a  közérdek védelmének e  rendelet hatálya alá tartozó szempontjait 

tekintve nem felel meg az előírt követelményeknek, vagy
b) a  megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok 

hiányosságai.

30. § (1) Amennyiben a  29.  § (2)  bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a  piacfelügyeleti 
hatóság valamelyik intézkedésével szemben vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes 
az európai uniós jogszabályokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

 (2) Amennyiben a nemzeti intézkedés a Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza 
a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleget kivonja piacáról, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot.

31. § (1) Amennyiben a  piacfelügyeleti hatóság a  29.  § (1)  bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, 
hogy bár a  nem automatikus működésű mérleg megfelel ennek a  rendeletnek, azonban mégis kockázatot jelent 
a közérdek védelme szempontjából, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően 
vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett nem automatikus működésű 
mérleg a  forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot vagy vonja ki a  nem automatikus működésű 
mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.
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 (2) A  piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a  Bizottságot és a  többi tagállamot. A  tájékoztatásban 
megadják az  összes rendelkezésre álló adatot, különösen az  érintett nem automatikus működésű mérleg 
azonosításához szükséges adatokat, a  nem automatikus működésű mérleg származási helyét és ellátási láncát, 
a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

32. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság – a 29. § sérelme nélkül – megállapítja, hogy
a) a  CE-jelölést vagy a  kiegészítő metrológiai jelölést a  765/2008/EK rendelet 30.  cikkét vagy ezen rendelet 

16. §-át megsértve tüntették fel;
b) a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel;
c) az 5. § (5) bekezdésében meghatározott feliratokat nem tüntették fel vagy az 5. § (5) bekezdését megsértve 

tüntették fel;
d) a  bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez  a  szervezet részt vesz a  gyártásellenőrzési 

szakaszban – a 16. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
f ) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;
h) az 5. § (6) bekezdésében, illetve a 7. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán nem, hamisan 

vagy hiányosan tüntették fel;
i) az 5. vagy 7. § által előírt bármely egyéb követelmény nem teljesül,
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy pótolja a megfelelés hiányát.

 (2) Amennyiben a  megfelelés (1)  bekezdésben meghatározott hiánya továbbra is fennáll, a  piacfelügyeleti hatóság 
minden intézkedést megtesz a  forgalmazott nem automatikus működésű mérleg korlátozására vagy betiltására, 
vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34. §  E  rendelet a  nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

35. §  Hatályát veszti a  nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

TERVEZET 
 

   
   

 

1. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez 
 

A L A P V E T Ő  K Ö V E T E L M É N Y E K  

Nem vonatkoznak az alapvető követelmények azokra a másodkészülékre (pl. nyomtatóra, 
kijelzőre, számítógépre) amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik, és amelyek nem 
befolyásolhatják a mérleg helyes működését, amennyiben 

a) a mérési eredményt a mérleg olyan része, amely megfelel az alapvető 
követelményeknek kinyomtatja vagy kitörölhetetlenül tárolja, 

b) a mérési eredmény az ellenérdekű felek számára hozzáférhető. 

A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott mérlegek esetében azonban az eladó és a 
vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az alapvető 
követelményeket. 

Alapvető méréstechnikai követelmények 

1. Tömegegységek 

Mérésre a következő tömegegységek használhatók: 

– kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna, 

– metrikus karát (ct) a drágakövek mérésénél, 

– angolszász egységek (font, uncia, libra) csak másodlagos tömegegységként. 

2. Pontossági osztályok 

2.1. A következő pontossági osztályok használhatók: 

I. különleges pontosságú 

II. nagy pontosságú 

III. közepes pontosságú 

IIII. kis pontosságú 

A pontossági osztályok előírt adatai az 1. táblázatban találhatók. 
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TERVEZET 
 

   
   

 

1. táblázat 

Pontossági osztály 

Pontossági 
osztály 

Hitelesítési osztásérték 
(e) 

Alsó méréshatár 
minimális értéke 

(Min) 

A hitelesítési osztásértékek száma (felbontás) (n) 
n = Max/e 

legkisebb 
érték 

legnagyobb 
érték 

I. 0,001 g ≤ e 100 e 50 000   

II. 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000 

0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000 

III. 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000 

5 g ≤ e 20 e 500 10 000 

IIII. 5 g ≤ e 10 e 100 1 000 

 
(Max. = felső méréshatár) 

A II. és III. pontossági osztályú, díjszabás meghatározására szolgáló mérlegek alsó 
méréshatára 

(Min.) 5 e. 

2.2. Osztásérték 

2.2.1. A tényleges osztásértéknek (d) és a hitelesítési osztásértéknek (e) a következő 
formájúnak kell lennie: 1 x 10k, 2 x 10k vagy 5 x 10k tömegegység, ahol k bármilyen egész 
szám vagy nulla. 

2.2.2. Az összes mérleg esetén, kivéve, azokat, amelyek segédkijelzővel vannak ellátva: 

d = e feltételnek kell teljesülnie. 

2.2.3. Segédkijelzővel rendelkező mérlegek esetén a következő feltételeknek kell teljesülniük: 

e = 1 x 10kg 

d < e ≤ 10 d 

kivéve a d ≤ 0,1 mg osztásértékű, I. pontossági osztályú mérlegeket, amelyek esetén 

e = 1 mg. 

3. Osztályozás 
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3.1. Mérlegek (egy méréstartományú mérlegek) 

A segédkijelzővel felszerelt mérlegeknek az I. vagy II. pontossági osztályhoz kell tartozniuk. 
Ezen a két pontossági osztályba tartozó mérlegek esetén alsó méréshatár értékeit az 1. 
táblázatból úgy kapjuk meg, hogy a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a 
tényleges osztásértékkel (d) helyettesítjük. Ha d < 0,1 mg, az I. pontossági osztályú mérleg 
felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e. 

3.2. Több méréstartományú mérleg 

Több méréstartomány akkor megengedett, ha ezek egyértelműen feltüntetésre kerültek a 
mérlegen. Valamennyi méréstartomány jellemzőinek meg kell felelniük a 3.1. pontban 
meghatározott követelménynek. Ha a méréstartományok különböző pontossági osztályokba 
esnek, a mérlegnek annak a szigorúbb követelménynek kell megfelelnie, amely abból a 
pontossági osztályból következik, amelybe a tömegmérés tartomány esik. 

3.3. Változó osztásértékű mérleg 

3.3.1. Az egy méréstartományú mérlegnek több rész-méréstartománya lehet. 

A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek. 

3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i. részméréstartományát az alábbiakban 
leírtak határozzák meg: 

— hitelesítési osztásértéke ei  
 

amennyiben e(i + 1) > ei  
— felső méréshatára Maxi  
 

amennyiben Maxr = Max 
— alsó méréshatára Mini  
 

amennyiben Mini = Max (i – 1)  
és Min1 = Min 

ahol: 

i = 1, 2, … r, 
i = a részméréstartományok sorszáma, 
r = a részméréstartományok száma 

Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől. 

3.3.3. A részméréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden 
részméréstartomány ugyanabba a pontossági osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg 
pontossági osztálya. 
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2.   táblázat 

 

Változó osztásértékű mérlegek 
i = 1, 2, … r 
i = a részméréstartomány sorszáma 
r = a részméréstartományok száma 
 

Osztály Hitelesítési osztásérték 
(e) 

Alsó méréshatár 
(min) 

A hitelesítési osztásértékek száma 

minimál s érték minimális érték(1) 

n = ((Maxi) / (e(i+1))) 

legnagyobb érték 

n = ((Maxi) / (ei)) 

I 0,001 g ≤ ei  100 e1  50 000 — 
II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1  5 000 100 00 

0,1 g ≤ ei  50 e1  5 000 100 000 
II 0,1 g ≤ ei  20 e1  500 10 000 
III 5 g ≤ ei  10 e1  50 1000 
(1) i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll 

 
 

 

4. Pontosság 

4.1. A 12. §-ban megállapított eljárások végrehajtásakor a megengedett legnagyobb hiba 
értékeit a 3. táblázat tartalmazza. 

Számjegyes kijelzésű, segédkijelzővel nem rendelkező mérlegnél a kerekítési hibát 
figyelembe kell venni. (Megjegyzés: pl. váltópontkeresést kell használni a hiba 
meghatározására.) 

A maximálisan megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes 
lehetséges terhelésnél, kivéve az előre beállított táraértékeket. 
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3. táblázat 

A megengedett legnagyobb hibák 

Az m nagyságú terhelés az e hitelesítési osztásérték függvényében 

I. pont oszt II. pont. oszt. III. pont. oszt. IIII. pont. oszt. Legnagyobb 
megengedett hiba 

0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e 

50 000 e< m ≤ 
200 000 e 

5000 e < m ≤ 
20 000 e 

500 e< m ≤ 
2000 e 

50 e < m ≤ 
200 e ± 1,0 e 

200 000 e < m 20 000 e< m ≤ 
100 000 e 

2000 e < m ≤ 
10 000 e 

200 e < m ≤ 
1000 e ± 1,5 e 

4.2. Az üzem közbeni megengedett legnagyobb hibák kétszeresei a 4.1. fejezetben rögzített 
megengedett hibáknak. 

5. A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell 
lenniük. 

A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher 
helyzetének változásaira. 

6. A mérlegeknek reagálniuk kell a teher kismértékű változására. 

7. A befolyásoló mennyiségek hatása 

7.1. Azoknak a II., III. és IIII. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött 
helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra 
a megdöntési fokra, amely a normális beszerelt állapotban előfordulhat. 

7.2. A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a hőmérséklet-tartományon belül 
teljesíteniük kell. A gyártó által adott értékek hiányában a –10 °C +40 °C-ig terjedő 
hőmérséklet-tartomány alkalmazandó. 

Ez a tartomány (T) az alábbiak szerint csökkenthető: 

T = 5 °C az I. osztályba tartozó mérleg esetén, 

T = 15 °C a II. osztályba tartozó mérleg esetén, 

T = 30 °C a III. vagy a IIII. osztályba tartozó mérleg esetén. 

7.3. A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a 
szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell. 



6836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 

TERVEZET 
 

   
   

 

A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték 
alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük vagy 
automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük. 

7.4. Az elektronikus mérlegeknek – az I. és II. pontossági osztályba tartozó, e< 1 g hitelesítési 
osztásértékkel rendelkező mérlegek kivételével – a méréstechnikai követelményeket 
hőmérséklet–tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is 
teljesíteniük kell. 

7.5. A II., III. vagy IIII. pontossági osztályú mérleg tartós terhelésének elhanyagolható hatást 
kell gyakorolnia a terhelés alatti kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele 
után. 

7.6. Más befolyásoló mennyiség hatása esetén a mérlegnek helyesen kell működnie, vagy 
automatikusan üzemen kívül kell helyeződnie. 

Tervezés és kivitelezés 

8. Általános követelmények 

8.1. A mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze 
méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő 
környezeti körülmények esetén. A tömeg értékét a mérlegnek ki kell jeleznie. 

8.2. Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegeknek nem szabad jelentős hibát mutatniuk, 
vagy automatikusan észlelniük és jelezniük kell ezeket. 

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést 
kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz, 
vagy a hiba meg nem szűnik. 

8.3. A 8.1. és 8.2. pontok követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a 
mérleg rendeltetésszerű használata esetén normálisnak tekinthető. 

A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési 
folyamat, a kijelző szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes 
működését. 

8.4. Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatoló elemen 
(interfészen) keresztül, annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan 
befolyásolnia. 

8.5. A mérlegeknek nem szabad olyan jellemzőkkel rendelkezniük, amelyek esetleg 
előmozdíthatják a csalárd használatot, a véletlen hibás használat lehetőségének pedig 
minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak nem szabad 
leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítania kell. 

8.6. A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező 
ellenőrzések könnyű végrehajtását. 
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9. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése 

A tömegmérési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és 
félre nem érthetőnek kell lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie 
normális használati feltételek mellett a kijelzés könnyű leolvasását. 

Az e melléklet 1. pontjában meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell 
felelnie a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával, 
amely a „ct” jelzés. 

A kijelzés Max+9e felett nem megengedett. 

Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés 
csak ideiglenesen működhet, és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt. 

Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az 
elsődleges kijelzésekkel. 

10. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása 

A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak, és 
egyértelműeknek kell lenniük. A nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek, és tartósnak 
kell lennie. 

11. Szintezés 

Ahol erre szükség van, a helyes működés biztosításához a mérlegeket megfelelő érzékenységű 
szintező berendezéssel és szintjelzővel kell felszerelni. 

12. Nullapont beállítás 

A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a 
működtetése pontos nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési 
eredményeket. 

13. Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek 

A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük 
lehet. A tárázó szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a 
helyes nettó tömeg mérését. Az előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell 
a helyes nettó érték meghatározását. 

14. A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek 

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló, 100 kg-nál nem nagyobb felső méréshatárú 
mérlegekre vonatkozó kiegészítő követelmények: 

A mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden lényeges információt ki kell 
jelezniük. 
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Az árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a vásárolandó áru árának 
kiszámításához szükséges adatokat. A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lennie. 

Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük 
ahhoz, hogy a vevő ezeket helyesen leolvashassa. Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti 
tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más funkciókat, ha az összes 
műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas módon 
elrendezve kerül kinyomtatásra a vevő számára. 

A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten ne adjanak olyan 
kijelzéseket, amelyek nem könnyen vagy nem egyértelműen érthetők. 

A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási 
műveletekkel szemben. 

A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett. A kiegészítő készülékek csak 
akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz. 

Azokon a mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérlegekhez 
hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző 
közelében ,,vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható'' eltávolíthatatlan feliratot kell 
elhelyezni. 

15. Árfeliratozó mérlegek 

Az árfeliratozó (címkéző) mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló 
árkijelző mérlegek követelményeit olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek 
a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat nyomtatása az alsó méréshatár alatt 
nincs megengedve. 
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2. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez 
 

A  M E G F E L E L Ő S É G  É R T É K E L É S É R E  
V O N A T K O Z Ó  E L J Á R Á S O K  

1.   B. Modul: EU-típusvizsgálat  

 1.1. Az „EU-típusvizsgálat” a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelynek keretében a 
bejelentett szervezet megvizsgálja a nem automatikus működésű mérleg műszaki 
tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a nem automatikus működésű mérleg 
műszaki tervezése megfelel e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

 1.2. Az EU-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni: 

— a teljes mérlegnek (gyártási típusnak) a tervezett termelés szempontjából reprezentatív 
mintadarabján végzett vizsgálat, 

— a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó 
értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó 
bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a mérleg egy vagy több kritikus részének a 
tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálat (a 
gyártási típus és tervezési típus kombinációja), 

— a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó 
értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó 
bizonyítékok vizsgálata révén, a mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus). 

 

 1.3. A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett 
szervezethez benyújtania, amelyet ő választ meg. 

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 
akkor annak neve és címe is; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották 
be; 

c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak 
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet 
alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő 
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza a vonatkozó 
követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a 
nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki 
dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza: 

ca) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása; 
cb) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei; 
cc) a cb) alpont szerinti rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és 

magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését; 
cd) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, 

amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon 
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a 
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megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek 
teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. 
A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban 
fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták; 

ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei, 
cf) a vizsgálati jelentések; 
 

d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet 
további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához; 

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. 
Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell 
sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes 
egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, 
tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és 
felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal 
összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit. 

 

 1.4. A bejelentett szervezet köteles: 

a nem automatikus működésű mérleg tekintetében: 

1.4.1. megvizsgálni a nem automatikus működésű mérleg műszaki dokumentációját és a 
műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot; 

 
a mintadarab(ok) esetében:
1.4.2. ellenőrizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak 

szerint történt-e, továbbá megállapítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a 
vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően 
terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó 
műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg; 

1.4.3. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel 
ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált 
szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta; 

1.4.4. elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, 
hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő 
megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott egyéb vonatkozó műszaki 
előírásokban alkalmazott megoldások teljesítik-e e rendelet megfelelő alapvető 
követelményeit; 

1.4.5. megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről. 
 

 1.5. A bejelentett szervezet elkészíti a 1.4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és 
azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. Az MKEH-val szembeni kötelezettségeinek 
sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát 
kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé. 

 1.6. Amennyiben a típus megfelel e rendelet az érintett nem automatikus működésű mérlegre 
alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt 
állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat 
eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához 
szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is 
lehet. 

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt 
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tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott nem automatikus működésű 
mérleg megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés 
közbeni ellenőrzést. 

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje a kiadás napjától számított tíz év és 
megújítható egymást követő, további tízéves időszakokra. A nem automatikus működésű 
mérleg konstrukciójában történt alapvető változások esetén, például új eljárások 
alkalmazása eredményeként, az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét két évre 
lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel. 

Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a 
bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a 
visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt. 

 1.7. A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi 
olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban 
nem felelhet meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek 
a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet 
tájékoztatja erről a gyártót. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal 
kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus 
minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a nem automatikus működésű 
mérlegnek az e rendeletben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét 
vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-
típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek. 

 1.8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t az általa kibocsátott vagy 
visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – 
rendszeres időközönként vagy kérésre – az MKEH rendelkezésére bocsátja az ilyen 
visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy 
kiegészítések jegyzékét. 

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t az ilyen, általa visszautasított, 
visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati 
tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott 
tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről. 

Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére 
bocsátható az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. 
Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a 
bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett 
szervezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati 
tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, 
valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt. 

 1.9. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követő tíz éven 
keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak 
a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a műszaki 
dokumentációt. 

 1.10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 1.3. pontban meghatározott 
kérelmet, és teljesítheti a 1.7. és az 1.9. pontban meghatározott kötelezettségeket, 
amennyiben ez szerepel a megbízatásában. 

2.   D. Modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség  
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2.1.   A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési 
eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2.2. és a 2.5. pontban foglalt 
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus 
működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz 
e rendelet rá vonatkozó követelményeinek. 

2.2.   Gyártás  

A gyártó a 2.3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az 
érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata 
céljából, a gyártót pedig a 2.4. pontban meghatározott módon felügyelik. 

2.3.   Minőségbiztosítási rendszer  

 2.3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus 
működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését. 

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 
akkor annak neve és címe is; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották 
be; 

c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat; 
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; és 
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány 

másolata. 
 

 2.3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek 
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és e rendelet rájuk 
vonatkozó követelményeinek. 

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és 
áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell 
dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a 
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes 
értelmezését. 

Különösen a következők pontos leírását tartalmazza: 

a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a 
termékminőséget illetően; 

b) az a) pontban foglaltaknak megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és 
minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 
használni fognak; 

c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek 
elvégzésének gyakorisága, 

d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, 
kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések; 

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony 
működésének megfigyelésére szolgáló eszközök. 
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 2.3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása 
érdekében, hogy megfelel-e a 2.3.2. pontban foglalt követelményeknek. 

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási 
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a 
követelményeknek való megfelelést. 

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző 
csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett 
termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó 
követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. 
Az auditcsoport felülvizsgálja a 2.3.1.e) pontban meghatározott műszaki dokumentációt 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet 
alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges 
vizsgálatokat, hogy biztosítsa a termék e követelményeknek való megfelelőségét. 

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

 2.3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy 
megfelelő és hatékony maradjon. 

 2.3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett 
szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított 
minőségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 2.3.2. pontban meghatározott 
követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. 

Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az 
indokolással ellátott értékelési döntést. 

2.4.   A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet  

 2.4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott 
minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket. 

 2.4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és 
vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges 
információt, különösen az alábbiakat: 

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; 
b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések. 
 

 2.4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá 
ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak. 

 2.4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett ellenőrzést is lefolytathat a 
gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén 
termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségirányítási rendszer 
megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről az 
ellenőrzésről jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati 
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jelentést is készít. 

2.5.   Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat  

 2.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést, az 
e rendeletben meghatározott kiegészítő metrológiai jelölést, és – a 2.3.1. pontban 
meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a bejelentett szervezet 
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és 
amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

 2.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan 
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a nem automatikus működésű 
mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg 
modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 
hozzáférhetővé kell tenni. 

2.6.   A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé teszi a következőket: 

a) a 2.3.1. pont szerinti dokumentáció; 
b) a 2.3.5. pont szerinti módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája; 
c) a bejelentett szervezetnek a 2.3.5., 2.4.3. és 2.4.4. pontban meghatározott határozatai és 

jelentései. 

2.7.   Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t a minőségbiztosítási rendszerek 
kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi az MKEH számára a 
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 
jóváhagyásainak jegyzékét. 

2.8.   Meghatalmazott képviselő  

A gyártónak a 2.3.1., 2.3.5., 2.5. és 2.6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben 
az említett kötelezettségek teljesítésére is kiterjed a meghatalmazás. 

3.   D1. Modul: A gyártás minőségbiztosítása  

3.1.   A gyártás minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a 
gyártó eleget tesz a 3.2., 3.4., és 3.7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá 
biztosítja és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus működésű mérlegek eleget tesznek e 
rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

3.2.   A műszaki dokumentáció  
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A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak 
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet vonatkozó 
követelményeinek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A 
műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés 
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, 
gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az 
alábbi elemeket tartalmazza: 

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása; 
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei; 
c) a nem automatikus működésű mérleg b) pontban meghatározott rajzainak és terveinek, 

valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok; 
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek 

hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol 
ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, 
amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az 
egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált 
szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket 
alkalmazták; 

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei; 
f) a vizsgálati jelentések. 

3.3.   A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 

3.4.   Gyártás  

A gyártó a 3.5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az 
érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata 
céljából, a gyártót pedig a 3.6. pontban meghatározott módon felügyelik. 

3.5.   Minőségbiztosítási rendszer  

 3.5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus 
működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését. 

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 
akkor annak neve és címe is; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották 
be; 

c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat; 
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; 
e) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció. 
 

 3.5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek 
megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt, és rendelkezést rendszerezett és 
áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások, és utasítások formájában kell 
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dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a 
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek, és feljegyzések egységes 
értelmezését. 

A dokumentáció különösen a következők pontos leírását tartalmazza: 

a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a 
termékminőséget illetően; 

b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, 
eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak; 

c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek 
elvégzésének gyakorisága; 

d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, 
kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések; 

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony 
működésének megfigyelését szolgáló eszközök. 

 

 3.5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása 
érdekében, hogy az megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott követelményeknek. 

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási 
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a 
követelményeknek való megfelelést. 

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést 
végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett 
termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó 
követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. 
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentációt 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az e rendelet 
alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges 
vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a nem automatikus működésű mérleg e 
követelményeknek való megfelelését. 

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

 3.5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy 
megfelelő és hatékony maradjon. 

 3.5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett 
szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított 
minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott 
követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség. 

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

3.6.   A bejelentett szervezet által gyakorolt felügyelet  
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 3.6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott 
minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket. 

 3.6.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és 
vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges 
információt, különösen az alábbiakat: 

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; 
b) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció; 
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések. 
 

 3.6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá 
ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak. 

 3.6.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások 
alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy 
végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése 
céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha 
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít és juttat el a gyártónak. 

3.7.   Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat  

 3.7.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és 
az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet 
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

 3.7.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan 
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg 
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, 
amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 
hozzáférhetővé kell tenni. 

3.8.   A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé teszi a következőket: 

a) a 3.5.1. pontban meghatározott dokumentáció; 
b) a 3.5.5. pontban meghatározott módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája; 
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5.5., a 3.6.3. és a 3.6.4. pont szerintihatározatai és jelentései. 

3.9.   Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t a minőségbiztosítási rendszerek 
kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi az MKEH számára a 
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 
jóváhagyásainak jegyzékét. 

3.10.   Meghatalmazott képviselő  

A gyártónak a 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. és 3.8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője által is teljesíthetők, amennyiben 
az említett kötelezettségek teljesítésére kiterjed a meghatalmazás. 
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4.   F. Modul: Termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség  

4.1.   A termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a gyártó eleget tesz a 4.2., és 4.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá 
biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – a 4.3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – nem 
automatikus működésű mérlegek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 
típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

4.2.   Gyártás  

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási 
eljárás és annak ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított nem automatikus működésű mérleg 
megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendelet rá 
vonatkozó követelményeinek. 

4.3.   Hitelesítés  

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek-e az 
EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az e rendelet megfelelő 
követelményeinek. 

A nem automatikus működésű mérlegeknek a vonatkozó követelményeknek való 
megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy minden, nem 
automatikus működésű mérleget a 4.4. pontban meghatározott módon vizsgálnak és 
tesztelnek. 

4.4.   A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg 
vizsgálatával és tesztelésével  

 4.4.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell 
végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó 
műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett 
jóváhagyott típus megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a 
megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni. 

 4.4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és 
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, 
illetve feltüntetteti azonosító számát. 

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a nem automatikus 
működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé teszi. 

4.5.   Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat  

 4.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen elhelyezi a CE-jelölést és 
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet 
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azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott 
típusnak, és eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

 4.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan 
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg 
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, 
amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 
hozzáférhetővé kell tenni. 

A gyártó – a 4.3. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a 
bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű 
mérlegeken. 

4.6.   A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a gyártási eljárás során 
feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű 
mérlegeken. 

4.7.   Meghatalmazott képviselő  

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője 
által is teljesíthetők, ha a meghatalmazás erre is kiterjed. A meghatalmazott képviselő nem 
köteles teljesíteni a gyártók 4.2. pontban meghatározott kötelezettségeit. 

5.   F1 Modul: A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség  

5.1.   A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a gyártó eleget tesz az 5.2., 5.3., és 5.6. pontban megállapított kötelezettségeknek, 
továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – az 5.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozó – nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó 
követelményeinek. 

5.2.   A műszaki dokumentáció  

 5.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak 
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó 
követelményeknek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. 
A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az 
értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű 
mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben 
alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza: 

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása; 
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei; 
c) a nem automatikus működésű mérleg b) pont szerinti rajzainak és terveinek, valamint 

működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok; 
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, 

amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon 
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a 
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megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése 
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben 
alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell 
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták; 

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei; 
f) a vizsgálati jelentések. 
 

 5.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 

5.3.   Gyártás  

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és 
ennek figyelemmel kísérése biztosítsa az előállított nem automatikus működésű mérlegnek e 
rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét. 

5.4.   Ellenőrzés  

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e e rendelet alkalmazandó 
követelményeinek. Az említett követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző 
vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy az 5.5. pontban meghatározott módon minden 
nem automatikus működésű mérleget megvizsgálnak és tesztelnek. 

5.5.   A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg 
vizsgálatával és tesztelésével  

 5.5.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell 
végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó 
műszaki előírásokban meghatározott, vagy ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak 
ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek. Ilyen 
harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a 
megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni. 

 5.5.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és 
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, 
illetve feltüntetteti azonosító számát. 

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a 
nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 

5.6.   Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat  

 5.6.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és 
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet 
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

 5.6.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan 
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg 
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, 
amelyre vonatkozóan elkészítették. 
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Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 
hozzáférhetővé kell tenni. 

A gyártó – az 5.5. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a 
bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű 
mérlegeken. 

5.7.   A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a gyártási eljárás során 
feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű 
mérlegeken. 

5.8.   Meghatalmazott képviselő  

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője 
révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott 
képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 5.2.1. és 5.3. pontban meghatározott 
kötelezettségeit. 

6.   G. Modul: Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség  

6.1.   Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a gyártó eleget tesz a 6.2., 6.3. és 6.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, 
továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – a 6.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozó – nem automatikus működésű mérleg megfelel e rendelet rá alkalmazandó 
követelményeinek. 

6.2.   A műszaki dokumentáció  

 6.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 6.4. pontban meghatározott bejelentett 
szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, 
hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, 
és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki 
dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés 
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg 
tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, 
legalább az alábbi elemeket tartalmazza: 

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása; 
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei; 
c) a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint 

működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok; 
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, 

amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon 
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a 
megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése 
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben 
alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell 
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták; 

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei; 
f) a vizsgálati jelentések. 
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 6.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 

6.3.   Gyártás  

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és 
ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott nem automatikus működésű mérlegnek e 
rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét. 

6.4.   Ellenőrzés  

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó 
harmonizált szabványokban megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb 
vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet 
alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett 
szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni. 

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és 
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, 
illetve feltüntetteti azonosító számát. 

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a nem automatikus működésű mérleg forgalomba 
hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 

6.5.   Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat  

 6.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és 
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet 
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

 6.5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű 
mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a nem automatikus működésű mérleget, 
amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 
hozzáférhetővé kell tenni. 

6.6.   Meghatalmazott képviselő  

A gyártónak a 6.2.2. és 6.5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és 
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője útján is teljesíthetők, amennyiben erre 
kiterjed a meghatalmazás. 

7.   Közös rendelkezések  

 7.1. A D., D1., F., F1. vagy G. modullal összhangban elkészített megfelelőségértékelést a 
gyártó telephelyén lehet elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a 
felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg szétszerelését, ha a 
felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan 
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más, felszerelési céllal történő műszaki munkálatot, amely befolyásolhatja a mérleg 
jellemzőit, és ha az üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik, 
vagy ha a mérleg jellemzői érzéketlenek a gravitáció változásaira. A 
megfelelőségértékelést minden más esetben a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni. 

 7.2. Amennyiben a mérleg jellemzői érzékenyek a gravitációs változásokra, a 7.1. pontban 
meghatározott eljárásokat két fázisban lehet lefolytatni; a második fázis magában foglalja 
az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek eredménye a gravitációtól függ, és az 
első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második fázist a mérleg 
felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák 
vannak kijelölve, a „mérleg felhasználási helyén” kifejezés értelmezése: „a mérleg 
felhasználása szerinti gravitációs zónában”. 

 7.2.1. Ha a gyártó a 7.1. szakaszban meghatározott eljárások egyikének két szakaszban történő 
elvégzését választja, és e két szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a 
mérlegen, amely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első szakaszban részt vevő 
bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni. 

 7.2.2. Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos 
igazolást állít ki a mérleg azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések 
és vizsgálatok leírásával. 

Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat, amelyeket még nem végeztek el. 

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a 
bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat. 

 7.2.3. Az a gyártó, amely az első szakaszban a D. vagy D1. modult választotta, ugyanezt az 
eljárást használhatja a második szakaszban, vagy dönthet úgy, hogy a második 
szakaszban szükség szerint az F. vagy F1. modullal folytatja. 

 7.2.4. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a második szakasz befejezése után, a 
második szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt kell a 
mérlegen feltüntetni. 
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3. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez 

F E L I R A T O K  

1.   Az 1. § (3) bekezdésben felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű 
mérlegek  

1.1. Ezeken a nem automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és 
letörölhetetlen jelölések kerülnek elhelyezésre a következő feliratokkal:  

 az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma, ha alkalmazható;  
 a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;  
 a pontossági osztály, egy ellipszisbe foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött 

két félkörben;  
 a felső mérési határ Max … formában;  
 az alsó mérési határ Min … formában;  
 a hitelesítési osztásérték e = formában;  
 típus-, tétel- vagy sorozatszám;  

továbbá, ha alkalmazandó:  
 különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító 

jele;  
 az osztásérték, ha az eltér e-től, d = … formában;  
 maximális additív tárahatás, T = + … formában;  
 maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = – … formában;  
 tára osztásértéke, ha eltér d-től, a d T = … formában;  
 maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim … formában;  
 különleges hőmérsékleti határok, a következő formában: … °C/… °C;  
 a teherfelvevő és súlyserpenyő közötti arány. 

 1.2. A mérlegek kialakításának megfelelőnek kell lennie a megfelelőségi jelölés és feliratok 
elhelyezésére. A mérlegeknek olyanoknak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a 
megfelelőségi jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása nélkül, és hogy a 
megfelelőségi jelölés és a feliratok láthatók legyenek, amikor a mérleg szabályos 
működési pozícióban van. 

 1.3. Ahol adattáblát használnak, lehetőséget kell biztosítani annak bélyegzésére, kivéve, ha 
eltávolítása rongálódás nélkül nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető, 
lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére. 

 1.4. A Max, Min, e és d feliratokat az eredmény kijelzés közelében szintén fel kell tüntetni, ha 
azok ott még nincsenek. 

 1.5. Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik 
vagy csatlakoztatható, fel kell tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó feliratokat. 
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2.   A nem az 1. § (3) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem 
automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések 
kerülnek elhelyezésre: 

— a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, 
— felső mérési határ Max … formában. 

Ezeken a berendezéseken nem kerül elhelyezésre az e határozatban előírt kiegészítő 
metrológiai jelölés. 

3.   A korlátozott felhasználásra utaló jelölés  

A korlátozott felhasználásra utaló jelölés egy vörös háttér előtt álló fekete nyomtatott nagy 
„M”, amely egy olyan, legalább 25 mm × 25 mm méretű négyzetben található, melynek két 
átlója keresztet alkot. 
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4. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez 

 ( X X X X .  S Z . ) *  E U - M E G F E L E L Ő S É G I  
N Y I L A T K O Z A T  

 
 1. Műszermodell/műszer (termék-, típus-, tétel vagy sorozatszám): 
 2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe: 
 3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
 4. A nyilatkozat tárgya (a műszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a 

műszer azonosításához erre szükség van, ez fényképet is tartalmazhat): 
 5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs 

jogszabálynak: 
 6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás, vagy az azokra az egyéb 

műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot 
tettek. 

 7. A bejelentett szervezet… (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a 
következő bizonyítványt adta ki: 

 8. További információk: 

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: 

(a kiállítás helye és dátuma): 

(név, beosztás) (aláírás): 
 

 

 

*A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 88. szám 6857

VII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2016. PJE jogegységi határozata
a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek 
meghatározásával kapcsolatos elvi kérdésekről

A Kúria Polgári Kollégiumának jogegységi tanácsa a  kollégiumvezető által – a  bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 32.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján, a  34.  § 
(1) bekezdésére figyelemmel – indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

 1. A  deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés abban az  esetben is megfelel a  hitelintézetekről és 
a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 213.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
által előírt követelménynek, ha az  írásba foglalt szerződés – ideértve az  annak a  szerződéskötéskor részévé vált 
általános szerződési feltételeket is – a  kölcsön összegét forintban (lerovó pénznem) határozza meg, feltéve, hogy 
az  így meghatározott kölcsönösszeg devizában (kirovó pénznem) kifejezett egyenértéke pontosan kiszámítható 
az  átszámítás szerződésben rögzített későbbi időpontjában, ennek hiányában a  folyósításkor, az  akkor irányadó 
árfolyam figyelembevételével.

 2. A deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés abban az esetben is megfelel a Hpt. 213. § (1) bekezdés 
e)  pontja által előírtaknak, ha az  írásba foglalt szerződés – ideértve az  annak a  szerződéskötéskor részévé vált 
általános szerződési feltételeket is – kiszámítható módon tartalmazza a  törlesztő részletek számát, összegét 
és a  törlesztési időpontokat. A  törlesztő részletek összege kiszámíthatónak tekintendő, ha a  szerződés rögzíti 
legalább azokat az adatokat és azt a számítási módot, amelyek alapján a törlesztő részletek összege az átszámítás 
szerződésben rögzített későbbi időpontjában, ennek hiányában az  egyes törlesztő részletek esedékességekor 
pontosan meghatározható.

 3. Ha a  deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés – ideértve az  annak a  szerződéskötéskor részévé 
vált általános szerződési feltételeket is – tartalmazza az  1. és a  2.  pontban írtakat, a  szerződéskötést követően 
közölt egyoldalú jognyilatkozat (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés) a  pénzügyi intézmény 
fogyasztónak nyújtott tájékoztatásának minősül, amely nem érinti a szerződés létrejöttét vagy érvényességét.

Indokolás

I.  A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője az  egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás 
lefolytatását indítványozta abban az  elvi kérdésben, hogy érvényes deviza alapú kölcsönszerződésnek (ideértve 
a  pénzügyi lízingszerződést is) minősül-e az  a  fogyasztói szerződés, amelyben a  forintban folyósítandó kölcsön 
összege forintban van megjelölve, a  szerződés (illetve az  annak részét képező általános szerződési feltétel) 
azonban tartalmazza, hogy a  kölcsön devizában nyilvántartott, annak ügyleti kamata és egyéb járulékai később 
(pl. a  folyósításkor) devizában kerülnek meghatározásra, nyilvántartásra és elszámolásra; a  kölcsön devizában 
meghatározott összegét, annak járulékait és az  egyes törlesztő részletek számát, összegét és a  törlesztési 
időpontokat pedig a felek megállapodása alapján a szerződés részét képező, a szerződéskötést követően elkészülő 
külön dokumentum (folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés stb.) tartalmazza.
Az indítvány – amely tartalma szerint érinti a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pontján túl az e) pontban foglalt érvényességi 
kellékeket is – indokaként kifejtette, hogy a  kérdésben nem alakult ki egységes joggyakorlat, noha a  deviza alapú 
fogyasztói kölcsönszerződés konstrukciójával kapcsolatban a  Kúria Polgári Kollégiuma a  6/2013. PJE határozatban 
már állást foglalt. A  6/2013. PJE határozat indokolása ugyan utalt a  kölcsön összegének és törlesztő részleteinek 
meghatározására, a  Kúria azonban részletesen nem foglalkozott azzal a  kérdéssel, hogy a  jogegységi határozat 
indokolása III/2. a)  pontjában ismertetett deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződési konstrukció alá vonható 
szerződések mely esetekben felelnek meg a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjában támasztott elvárásoknak.
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A Hpt. által támasztott követelményeket a Kúria deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyekben ítélkező 
tanácsai sem értékelték egységesen.
A Kúria a  Pfv. I. 21.156/2015/5. számú ítéletében a  Hpt. 213.  § (1)  bekezdés a)  pontjába ütközőnek tekintette 
a  perbeli fogyasztói kölcsönszerződést, mert az  a  kölcsön fő tárgyát képező devizát pontos, összegszerű 
megjelöléssel nem tartalmazta, hanem csak forintban jelölte meg a kölcsönvevő hiteligényét úgy, hogy rögzítette: 
a  kölcsön összegének devizában való megállapítása és nyilvántartása a  folyósítás napján érvényes, a  pénzügyi 
intézmény által alkalmazott deviza vételi árfolyamon történik, amelyről az  adósokat a  pénzügyi intézmény 
a  folyósítási értesítő megküldésével később tájékoztatja. Az  ítélet szerint azonban a  folyósítási értesítő nem 
tekinthető kétoldalú írásbeli megállapodásnak, ezért a  szerződés teljes egészében érvénytelen, mivel a  kölcsön 
tárgyát a szerződésben írásban meg kell határozni. A Kúria ugyanebben a határozatában a Hpt. 213. § (1) bekezdés 
e) pontjának a sérelmét is megállapította arra tekintettel, hogy az adott esetben a szerződő felek között nem jött 
létre a  törlesztő részletek havi összegét tartalmazó kétoldalú írásbeli megállapodás, ugyanis a  pontos törlesztő 
részleteket csak a  pénzügyi intézmény által utólag megküldött folyósítási értesítő, illetve törlesztési értesítők 
tartalmazták, továbbá a  folyósítási értesítőben megjelölt devizaösszeg eltért a  kölcsönszerződésben megjelölt 
devizaösszegtől.
Ezzel ellentétesen foglalt állást a Kúria a Gfv. VII. 30.295/2015/2015/5. és a Pfv. VII. 21.372/2015/8. számú ítéletében, 
amelyek szerint a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt tartalmi kívánalmaknak több okirat együttes 
tartalma is megfelelhet. Érvényesnek tekintendő az  olyan deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés, amely csak 
forintban tartalmazza a  kölcsön összegét, azonban egyrészt utal arra, hogy a  kölcsön devizában nyilvántartott és 
az ahhoz kapcsolódó kamatok és költségek is devizában kerülnek elszámolásra egy, a szerződésben meghatározott 
későbbi időpontban, az adott esetekben a  folyósításkor; másrészt tartalmazza azt, hogy a kölcsön devizában való 
megállapítása, valamint az esedékes törlesztő részletek devizában történő meghatározása a szerződés részét képező 
későbbi dokumentumban (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv stb.) történik.

II.  A legfőbb ügyész a  jogegységi indítványra tett észrevételében kifejtette: a  6/2013. PJE határozat indokolásának 
III/2. a) pontja rögzíti, hogy a deviza alapú kölcsönszerződéseknél (értve ez alatt a deviza alapú lízingszerződéseket 
is) a  kölcsönösszeg meghatározásának egyik tipikus módja az, hogy a  kölcsönt a  felek forintban határozzák 
meg ugyan, de a  szerződés egyéb rendelkezéseiből következően egyértelmű, hogy a  kölcsön devizában kerül 
megállapításra. Ennek eredményeként az adósnak a szerződés szerinti időpontban meghatározott devizaárfolyam 
figyelembevételével kell a kölcsönt és járulékait forintban visszafizetnie. A jogegységi határozat megállapítja azt is, 
hogy nem szükséges a  folyósított összeg és a  törlesztések összege tételes szerepeltetése a  szerződésben, hanem 
az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva. Álláspontja szerint nincs ez másként akkor sem, 
ha a több okiratból álló szerződés esetén az átszámított összeg később, a folyósítás, illetve a törlesztés időpontjában 
válik ismertté.
A több okiratból álló deviza alapú fogyasztói szerződés – amelyben a folyósítandó kölcsön, illetve a lízing összege 
forintban meghatározott – ugyanis akkor minősül érvényesnek, ha a  szerződés rendelkezései alapján kétséget 
kizáró módon megállapítható, hogy a felek deviza alapú szerződést kötöttek, szándékuk az ügyleti kamat és egyéb 
járulékok devizában való meghatározására, nyilvántartására és elszámolására, de forintban történő megfizetésére 
irányul.
Az érvényesség feltétele továbbá, hogy a  szerződés egyértelműen tartalmazza, hogy a  lerovó pénznemben 
(azaz forintban) meghatározott kölcsönösszeg milyen módszerrel (azaz mely napon, milyen árfolyamon történő 
átszámítással) határozható meg a  kirovó pénznemben (azaz devizában). Az  ezt konkretizáló későbbi tényközlés 
–  beleértve a  törlesztő részletek későbbi meghatározását is – a  szerződés érvényességét a  legfőbb ügyész 
álláspontja szerint nem érinti.

III. 1. a) A  Kúria a  deviza alapú fogyasztói hitel-, kölcsön- és lízingszerződések (az 1.  pont alkalmazásában 
a  továbbiakban: deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés) konstrukciójával, annak érvényességével 
kapcsolatban már állást foglalt a 6/2013. PJE határozatban. A PJE határozat indokolásának III/1. pontja szerint 
a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés alapján a fogyasztó olyan konstrukcióban szerezte meg az idegen 
pénz időleges használatának a jogát, amelyben a kirovó és a lerovó pénznem egymástól eltér. Vagyis a felek 
a  pénztartozást úgy határozták meg, hogy az  adós az  esedékességkor annyit fog forintban fizetni (leróni), 
amennyi megegyezik a  szerződésben meghatározott devizanemben, tipikusan svájci frankban, euróban, 
japán jenben kirótt pénztartozással. E konstrukció volt az, amely a szerződés megkötésekor a magas kamatú 
forintkölcsönöknél (ahol a kirovó és a lerovó pénznem is forint volt) jóval kedvezőbb kamatfeltételek mellett 
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biztosította a  fogyasztó hitelhez jutását. A  fogyasztó szándéka kifejezetten arra irányult, hogy forintban 
jusson kölcsönhöz és tartozását is forintban fizesse vissza, kamatfizetési kötelezettsége ugyanakkor 
a  szerződéskötés idején jellemző forintkölcsönre irányadó kamatnál jelentősen alacsonyabb legyen. Ennek 
az elvárásnak felelt meg a deviza alapú hitelezés konstrukciója, amelynek jogszabályi alapját a szerződésekre 
alkalmazandó Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 231. §-a jelentette.

 A Kúria a  6/2013. PJE határozat indokolásának III/2. a)  pontjában a  deviza alapú fogyasztói 
kölcsönszerződéseket értelmezve úgy foglalt állást, hogy deviza alapú kölcsönszerződéseknél két tipikus 
módja van a  kölcsönösszeg meghatározásának. Az  egyik szokásos meghatározási mód az, hogy a  felek 
a  szerződésben a  kölcsönt devizában határozzák meg, és a  szerződés egyéb rendelkezései nem hagynak 
kétséget afelől, hogy a  devizát a  szerződésben meghatározott időpontban, a  szerződésben meghatározott 
devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. Ezt a forintösszeget folyósítja a pénzügyi intézmény. Az adósnak 
pedig a  kölcsönadott devizának megfelelő, a  szerződésben meghatározott devizaárfolyamon átszámított 
forintösszeget és annak járulékait kell visszafizetnie az  egyes törlesztési időpontokban. A  másik szokásos 
meghatározási mód az, hogy a  kölcsönt forintban határozzák meg, de a  szerződés egyéb rendelkezéseiből 
következően egyértelmű, hogy a  kölcsön devizában kerül megállapításra, nyilvántartásra és elszámolásra 
a  szerződésben meghatározott időpontban, az  ott meghatározott devizaárfolyam figyelembevételével, 
és ezt az összeget, valamint annak járulékait kell az adósnak forintban visszafizetnie a mindenkor (az egyes 
törlesztő részletek esedékességekor) irányadó devizaárfolyamon számítva. Egyik meghatározási mód sem 
sérti a Ptk. 523. §-ában foglaltakat.

 1. b) A  pénzügyi intézmények által kötött kölcsönszerződések jellemzője, hogy a  kölcsönszerződés egyrészt 
egyedileg megtárgyalt, másrészt egyedileg meg nem tárgyalt részekből áll, továbbá a  szerződés részét 
képezik – a  szerződés tételes rendelkezése folytán – az  ott megjelölt általános szerződési feltételek 
(ilyennek minősül a  Hpt. 203.  §-ában meghatározott üzletszabályzat és hirdetmény is). A  kölcsönszerződés 
akkor felel meg a Hpt. 213. § (1) bekezdésében felsorolt tartalmi követelményeknek, ha a szerződés, illetve 
az annak részét képező általános szerződési feltételek együttesen tartalmazzák az ott előírtakat. Az általános 
szerződési feltételek a felek, így a fogyasztó aláírása nélkül is a szerződés részévé válhatnak, megfelelhetnek 
a Hpt. 210. § (1) bekezdése által előírt alaki követelményeknek.

 1. c) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: DH1 tv.) 
3.  §-a –  figyelemmel a  2/2014. PJE határozat rendelkező részének 3.  pontjára, valamint az  ahhoz fűzött 
indokolásra – megdönthetetlen törvényi vélelmet állított fel a  különnemű devizaárfolyamok egyedileg 
meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltételkénti kikötése és alkalmazása tisztességtelensége 
mellett, kimondva azok semmisségét. A  törvény 3.  § (2)  bekezdése pedig úgy rendelkezett, hogy 
a  semmisségük folytán „kihulló rendelkezések” helyébe mind a  folyósítás, mind a  törlesztés tekintetében 
a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) hivatalos deviza árfolyamának alkalmazására irányuló 
rendelkezés lép a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel.

 A Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól 
és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a  továbbiakban: DH2 tv.) 3.  §-a – a  törvény 
6.  §-ában meghatározott fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az  ott meghatározott elszámolási 
fordulónappal – előírta a  pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettségét a  különnemű deviza árfolyamok 
tisztességtelen alkalmazása miatt keletkezett fogyasztói túlfizetések tekintetében.

 A DH1 tv. megdönthető törvényi vélelmet is felállított azzal, hogy a  4.  §-ában – a  2/2014. PJE határozat 
rendelkező részének 2.  pontjára, valamint az  ahhoz fűzött indokolásra figyelemmel – az  egyoldalú kamat-, 
költség- és díjemelést lehetővé tevő egyedileg meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltételeket, 
az  azokat meghatározó, illetve alkalmazó pénzügyi intézmények tisztességtelenség vélelmét megdöntő 
eredményes perlésétől függően tisztességtelennek minősítette. Ha ugyanis a  pénzügyi intézmény  
a  DH1  tv. 8.  § (1)  bekezdése szerinti határidőben nem kezdeményezte a  vélelem megdöntésére irányuló 
speciális polgári peres eljárás lefolytatását, vagy az  ez  iránti keresetét a  bíróság jogerősen elutasította 
vagy a  pert megszüntette, a  tisztességtelenség törvényi vélelme beállt. A  tisztességtelen kikötésekhez 
érvénytelenségük folytán nem fűződhet a  felek által célzott joghatás, ez  következik az  érvénytelenség 
fogalmából és lényegéből. A tisztességtelen egyoldalú kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő egyedileg 
meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltételeket ezért úgy kell tekinteni, mintha azok nem is váltak 
volna a  szerződés részévé, a  szerződés ezek nélkül változatlan tartalommal köti a  feleket. A  tisztességtelen 
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kikötés ellenére a  fogyasztó által történt teljesítéseket a  javára a  DH2 tv. 4. és 6.  §-a alapján a  pénzügyi 
intézmény túlfizetésként volt köteles elszámolni. A  DH2 tv. 5.  § (7)  bekezdése értelmében az  elszámolás 
részét képező új törlesztő részletek megállapítása a  tisztességtelen egyoldalú kamat-, költség- és díjemelés 
nélküli szerződési tartalommal történik.

 A DH1 és DH2 tv. ismertetett rendelkezései alapján megállapítható, hogy a jogalkotó – utólag – kiküszöbölte 
és orvosolta a  folyósított kölcsön, illetve a  meghatározott törlesztő részletek összegében jelentkező 
tisztességtelen különnemű deviza árfolyamokat és a tisztességtelen egyoldalú kamat-, költség- és díjemelést 
lehetővé tevő, egyedileg meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltételeket. Ezzel a  jogalkotó nem 
csak a múltra, hanem a  jövőre nézve, a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekre 
is irányadóan rendezte az  alkalmazandó deviza átszámítási árfolyamot, valamint a  kamatok, a  költségek és 
a díjak mértékét. Mivel pedig ezek meghatározása törvényen alapul, e feltételek szükségképpen tisztességes 
általános, illetve egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételt jelentenek és szerződéses tartalmat 
eredményeznek [Ptk. 209.  § (6)  bekezdés], továbbá jogszabályba ütközőnek sem minősülhetnek. Ezért 
az  egyes, konkrét deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések érvényességi feltételeként 
megkívánt Hpt.-beli kötelezettségeket – így a kölcsönszerződés tárgyának [Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pont], 
a  törlesztő részletek számának, összegének és törlesztési időpontjainak a  meghatározására vonatkozó 
kötelezettséget is [Hpt. 213.  § (1)  bekezdés e)  pont] – e  jogszabályi rendelkezések tükrében lehet csak 
értékelni.

 Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: forintosítási törvény) – a 12. §-ában 
foglalt kivétellel – eredetileg a  hatálya alá tartozó, még fennálló deviza alapú szerződések, illetve 
a  megszűnt szerződésekből még fennmaradó tartozások meghatározott fordulónappal történő jövőbeli 
forintra váltásáról rendelkezett. A  forintosításra a  DH1 tv. és a  DH2 tv. szerinti részleges érvénytelenséget 
eredményező okokkal kapcsolatos önkéntes banki elszámolásokra és az annak részét képezően megállapított 
új törlesztő részletekre figyelemmel, a  jövőre nézve került sor. Mindebből pedig az  következik, hogy 
az  érintett szerződések kölcsönösszegének és törlesztő részleteinek devizában való nyilvántartására 
csak a  forintosítási fordulónapig volt lehetőség, figyelemmel a  DH1 és DH2 tv. értelmében a  szerződések 
tartalmában az elszámolási fordulónappal bekövetkezett egyéb, fentebb ismertetett korrekciókra is.

 1. d) A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés 6/2013. PJE határozatban kifejtett és az előzőekben ismertetett 
konstrukciója a teljesítés – ideértve mind a folyósítást, mind a törlesztést – körében szükségessé teszi a kirovó 
pénznemben meghatározott összeg lerovó pénznemre, illetve a  lerovó pénznemben kifejezett összegek 
kirovó pénznemben kifejezett összegre történő átszámítását. A  Ptk. 231.  § (2)  bekezdése értelmében 
a  lerovó pénznemtől eltérő pénznemben meghatározott tartozást a  fizetés helyén és idején érvényben 
levő árfolyam alapulvételével kell átszámítani. Ez  a  szabály diszpozitív, amelytől a  felek az  egyedi kölcsön-
szerződésben, illetve a  Ptk. 205/B.  §-a szerint a  szerződéskötéskor annak részévé vált általános szerződési 
feltételek eltérhetnek, feltéve, hogy nincs más olyan ágazati szabály, amely a felek szerződési szabadságának 
korlátját képezné. Ilyen ágazati szabálynak tekinthető a banki, illetve az MNB deviza-középárfolyamtól való 
eltérést tiltó Hpt. 200/A.  §-a, valamint a  DH1 tv. 3.  § (1)  bekezdése értelmében megdönthetetlen törvényi 
vélelem folytán tisztességtelennek minősülő különnemű árfolyamok alkalmazását kikötő egyedileg meg nem 
tárgyalt, illetve általános szerződési feltétel. Minderre tekintettel a felek szerződési szabadsága arra terjedt ki, 
hogy az  egységesen banki, illetve MNB deviza-középárfolyamon átszámítandó devizanemet megválasszák, 
és az átszámítás referencia időpontját a Ptk. 231. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – vagyis a folyósítás 
és a törlesztések napjától különböző időpontban – határozzák meg.

 2. A 6/2013. PJE határozat indokolásának III/2. a) pontja rögzíti: „Nem maga a szerződéses konstrukció, hanem a konkrét 
megkötött fogyasztási (2005. január 1-jétől a fogyasztási-, lakossági) kölcsönszerződés ütközik jogszabályba, ha nem 
felel meg a Hpt. 213. § (1) bekezdés a)–g) pontjai szerinti feltételeknek”. A 6/2013. PJE határozat és az azt kiegészítő 
2/2014. PJE határozat hatálya a  deviza alapú fogyasztói kölcsön-, hitel- és pénzügyi lízingszerződésekre terjed 
ki, míg a  jelen jogegységi határozat a  továbbiakban kizárólag a  Hpt. 213.  §-ának hatálya alá tartozó fogyasztási és 
lakossági kölcsönszerződések érvényességével foglalkozik, mert a  Hpt. 213.  §-a a  pénzügyi lízingszerződésekre 
nem vonatkozik. A  kölcsönszerződés fogalma alatt ezt követően kizárólag a  Hpt. 213.  §-ának hatálya alá tartozó 
szerződések, illetve a  Ptk. 205/B.  §-a szerint a  szerződéskötéskor annak részévé vált általános szerződési feltételek 
(a továbbiakban együtt: szerződés) értendők.
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A fogyasztó fogalmát 2008. szeptember 1-jéig a Hpt. nem határozta meg, tételes rendelkezése szerint ugyanakkor 
a  fogyasztási, illetőleg a  lakossági kölcsönt csak természetes személy vehette fel a  Hpt. 2. számú mellékletének 
III. 5. és III. 13.  pontjában tételesen meghatározott célokra. Amennyiben a  természetes személy a  kölcsönt nem 
az  ott meghatározott célra vette fel, bár a  szerződés fogyasztói szerződés, az  nem minősül fogyasztási, lakossági 
kölcsönnek, így a Hpt. 213. §-ában írtak nem vonatkoznak a kölcsönszerződésre.

 3. A  jelen jogegységi határozat indokolásának III/1. a)  pontjában a  6/2013. PJE határozatban foglaltakra utalással 
ismertetett deviza alapú kölcsönszerződési konstrukcióból adódik, hogy ha a  felek a  III/2.  pont szerinti 
szerződésükben a kölcsön összegének kiszámításához a szerződéskötés napjától eltérő napon (tipikusan a folyósítás 
napján vagy az azt megelőző napon) irányadó átszámítási árfolyam alkalmazását írták elő, akkor a kölcsön összegét 
a szerződésben csak az egyik pénznemben (vagy devizában vagy forintban) tudták rögzíteni.
A kölcsönösszeg a  szerződéskötés napján a  másik pénznemben ilyen feltételek mellett nem határozható meg, 
hiszen a szerződéskötést követően irányadó, jövőben határozottá váló átszámítási árfolyamot a szerződéskötéskor 
egyik fél sem ismeri, a kölcsönösszeg azonban az adott átszámítási referencia időpont bekövetkezésekor objektíve 
ismertté, egyben kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Amennyiben a  kölcsönösszeget a  szerződéskötés 
napján mindkét pénznemben megadják, a két összeg közül az egyik mindenképpen csak tájékoztató jellegű; attól 
függően, hogy az adott szerződés hogyan szól, a devizaösszeget vagy a forintösszeget tekinti-e kiindulópontjának: 
a kölcsönvevő hiteligényét a pénzügyi intézmény forintban vagy devizában rögzítette-e.

IV. 1. A Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény – figyelemmel a jelen jogegységi határozat indokolásának 
III/1. c) és d)  pontjában foglaltakra – akkor teljesül, ha a  III/2.  pont szerinti szerződés legalább a  kirovó pénznem 
megjelölését (pl. svájci frank, euró, japán jen) tartalmazza. A  szerződésnek ugyanakkor nem érvényességi kelléke, 
hogy – akár naptárszerű megjelöléssel, akár más, egyértelmű meghatározással (pl. a  folyósítást megelőző napon) – 
megadja az  irányadó átszámítási időpontot. Ez  utóbbi ugyanis – a  felek eltérő rendelkezésének hiányában – ipso 
iure a  folyósítás napjában rögzül a Ptk. 231. § (2) bekezdésében írtakra tekintettel. Az  irányadó deviza átszámítási 
árfolyamot a  jelen jogegységi határozat indokolásának III/1. c)  pontjában ismertetettek szerint utóbb a  jogalkotó 
rendezte, ezért ennek elmaradása miatt a  szerződés érvénytelensége már nem állapítható meg. A  Hpt. 213.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjából nem vezethető le, hogy a  szerződéskötés napján irányadó árfolyamon kiszámított 
tájékoztató jellegű kölcsönösszeg kirovó pénznemben történő megadása a szerződés érvényességi kelléke lenne.

 2. A  III/2.  pont szerinti deviza alapú kölcsönszerződés abban az  esetben is megfelel a  Hpt. 213.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában írtaknak, ha:
a) Rögzíti a  törlesztő részletek számát, azok pontos száma, vagy a  futamidő és a  törlesztés gyakorisága 

megadásával.
b) Meghatározza a  törlesztő részletek összegét a  számítás módja és az  ehhez szükséges adatok egyértelmű 

megadásával. A  törlesztő részletek összege akkor tekinthető kiszámíthatónak, ha az  az átszámítás 
szerződésben rögzített későbbi időpontjában (pl. a  törlesztést megelőző második munkanapon), ennek 
hiányában az  egyes törlesztő részletek esedékességekor pontosan meghatározható. Nem érvényességi 
kelléke ugyanakkor a szerződésnek, hogy tételesen tartalmazza a törlesztő részletek összegét akár a kirovó, 
akár a lerovó pénznemben, mint ahogy az sem, hogy rögzítse az irányadó átszámítási időpontot. Az irányadó 
átszámítási időpont ugyanis – a  felek eltérő rendelkezése hiányában – ipso iure a  törlesztés(ek) napjában 
rögzül a Ptk. 231. § (2) bekezdésében írtakra tekintettel.

 Ha a  költségek, a  díjak vagy azok egy része a  szerződésben nincs egyértelműen meghatározva, emiatt 
a szerződés érvénytelensége nem állapítható meg. Ebből csupán az következik, hogy a pénzügyi intézmény 
e  költségeket és díjakat, illetve azok meghatározott részét a  törlesztő részlet összegében jogszerűen nem 
számíthatja fel.

c) Tartalmazza a  törlesztési időpontokat, vagyis az  egyes törlesztő részletek esedékességét, akár annak 
naptárszerű megjelölésével, akár annak más, egyértelmű meghatározásával (pl. míg az első törlesztő részlet 
a folyósítást követő napon esedékes, addig a további törlesztő részletek havonta, az első törlesztés napjának 
megfelelő naptári napon esedékesek; kiszámítható a törlesztő részletek esedékessége akkor is, ha a szerződés 
azt tartalmazza, hogy az adós minden hónap 5. munkanapján köteles teljesíteni).

 A jelen jogegységi határozat indokolásának III/1. c)  pontjában ismertetett jogszabályok a  deviza 
alapú kölcsönszerződések különnemű árfolyamai, továbbá egyoldalú kamat-, költség-, és díjemelései 
tisztességtelenségét mind a  múltra, mind a  jövőre nézve kiküszöbölték. Az  irányadó deviza átszámítási 
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árfolyamot a  jogalkotó rendezte, ezért arra vonatkozóan a  felek külön szerződéses rendelkezése nem 
szükséges, ennek elmaradása miatt a szerződés érvénytelensége nem állapítható meg.

 A hivatkozott jogszabályok a  pénzügyi intézmények kötelezettségévé tették, hogy az  elszámolási 
fordulónappal a jövőre nézve állapítsák meg az új törlesztő részleteket.

 3. Ha a III/2. pont szerinti kölcsönszerződés legalább a IV/1. és a IV/2. pontban részletezetteket tartalmazza, a pénzügyi 
intézmény szerződéskötést követő értesítője mint egyoldalú jognyilatkozat – függetlenül annak elnevezésétől 
(pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés) – a  teljesítést elősegítő tájékoztatásnak tekintendő. 
Ez  a  tájékoztatás nem minősül joghatás kiváltását célzó egyoldalú akaratnyilatkozatnak, tehát nem értékelhető 
sem a  szerződés létrejöttét, sem annak módosítását vagy megszüntetését eredményező alakító jogként. Ezért 
az értesítő elküldésének elmaradása vagy annak a szerződésben írtakkal ellentétes tartalma a szerződés létrejöttét, 
érvényességét nem érinti.
Ha azonban a  szerződésnek van az  értesítő jogi minősítését érintő rendelkezése, az  értesítő jogi jellege és hatása 
a szerződés egyéb rendelkezései, az eset összes körülményei figyelembevételével ítélhető meg.

V.  A kifejtett indokok alapján a  jogegységi tanács a  Bszi. 24.  § (1)  bekezdés c)  pontja, 25.  §-a, valamint 40.  § (1) és 
(2)  bekezdései alapján, a  bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása [Alaptörvény 25.  cikk (3)  bekezdés] 
érdekében, a  rendelkező részben foglaltak szerint határozott és határozatát a  Bszi. 42.  § (1)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2016. június 6.

Dr. Orosz Árpád s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Harter Mária s. k., Dr. Vezekényi Ursula s. k.,
 előadó bíró előadó bíró

 Dr. Bartal Géza s. k., Dr. Kollár Márta s. k.,
 bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 11/2016. (VI. 17.) OGY határozata
az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos 
követelményekről*

 1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy határozottan és következetesen azt az álláspontot képviselje az Európai 
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége 
során, hogy az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA), az Európai 
Unió és az  Amerikai Egyesült Államok között létrehozandó Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség 
(TTIP), valamint a  Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül létrehozandó Szolgáltatáskereskedelmi 
Megállapodás (TiSA) vegyes nemzetközi megállapodásnak minősül, amely létrejöttéhez minden egyes tagállamban 
a saját alkotmányos szabályoknak megfelelő ratifikációs eljárás is szükséges és ne léphessen ideiglenesen hatályba 
mindaddig, amíg az Európai Unió valamennyi tagállama nem ratifikálja ezen egyezményeket.

 2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy ne támogassa olyan szabadkereskedelmi megállapodás létrejöttét, amely 
veszélyezteti a környezet- és egészségvédelem, az élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve munkajogi 
garanciák jelenlegi szintjét, továbbá antidemokratikus vitarendezési eljárást tartalmaz.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 12/2016. (VI. 17.) OGY határozata
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról**

 1. Az Országgyűlés elfogadja az Európai ügyek bizottságának egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan 
személy által a  tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet, (átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)], vonatkozásában az  indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentését (a továbbiakban: Jelentés) és annak alapján megállapítja, 
hogy a rendelettervezet sérti a szubszidiaritás elvét.

  * A határozatot az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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 2. Az Országgyűlés felkéri az  Országgyűlés elnökét, hogy a  Jelentésben foglalt indokolt véleményt továbbítsa 
az  Európai Parlament, a  Tanács, illetve az  Európai Bizottság elnökének, és egyidejűleg arról a  Kormányt is 
tájékoztassa.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A köztársasági elnök 193/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Tömböly Margit Gabriellát 2016. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-2/2016.

A köztársasági elnök 194/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Huba Olíviát 2016. október 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-3/2016.
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A köztársasági elnök 195/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Bodnár Saroltát 2016. november 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-4/2016.

A köztársasági elnök 196/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kardos Mártát 2016. november 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-5/2016.

A köztársasági elnök 197/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Reményi Évát 2016. december 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-6/2016.
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A köztársasági elnök 198/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Mikéné dr. Szemző Gyöngyit 2016. december 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-7/2016.

A köztársasági elnök 199/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bonnyai Rékát 
a 2016. június 15. napjától 2019. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-8/2016.

A köztársasági elnök 200/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Károlyi Milánt 
a 2016. június 15. napjától 2019. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-9/2016.
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A köztársasági elnök 201/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Máthé Magdolnát 
a 2016. június 15. napjától 2019. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-10/2016.

A köztársasági elnök 202/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szénási-Varga 
Nóra Juditot a 2016. június 15. napjától 2019. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-11/2016.

A köztársasági elnök 203/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Mátékovitsné dr. Kiss 
Évát 2016. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-12/2016.
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A köztársasági elnök 204/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Stettler Noémi 
Ajnát 2016. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-13/2016.

A köztársasági elnök 205/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabados Jánost 
2016. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-14/2016.

A köztársasági elnök 206/2016. (VI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vavroh Géza 
Alajost 2016. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03411-15/2016.
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