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II. Törvények

2019. évi CXVI. törvény
egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 48. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„48. kizárólag a  hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése, továbbá az  okmány 
gyártáshibája, valamint a  tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése miatt kezdeményezett 
közigazgatási hatósági eljárás;”

2. §  Hatályát veszti az Itv. Melléklet IX. fejezet
a) I. alcím 7. pont d) alpontja,
b) IV. alcím 2. pont a) alpontja.

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

3. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a  hivatásos konzuli tisztviselő (a  továbbiakban: konzuli tisztviselő), 
a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény szerinti büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. szerv) 
közreműködik a nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vételében.”

 (2) Az Nytv. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az anyakönyvvezető közreműködik a nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek adatainak, adatváltozásainak 
nyilvántartásba vételében, valamint a  7.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott személyek állandó 
személyazonosító igazolványának kiadásában.”

 (3) Az Nytv. 7. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az anyakönyvvezető a nyilvántartást kezelő szerv részére továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő 
magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány kiállításához 
szükséges adatokat. Nem kerül hivatalból kiállításra az  állandó személyazonosító igazolvány titkolt terhesség, 
valamint a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása 
esetén.
(4) Az  anyakönyvvezető – ha a  házasuló hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz – végzi 
az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést, jogszabályban meghatározott esetben az  ujjnyomat-felvételezést, 
valamint a nyilvántartást kezelő szerv részére továbbítja a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár 
hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványa kiállításához szükséges adatokat.”

 (4) Az Nytv. 9. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást kezelő szerv)
„k) ellátja a 7. § (3) bekezdésében meghatározott újszülött esetén az állandó személyazonosító igazolvány, valamint 
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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 (5) Az Nytv. 9. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást kezelő szerv)
„l) ellátja a 28/C. §-ban meghatározott értesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
m) ellátja a  7.  § (4)  bekezdésében meghatározott polgárok házasságkötés során választott házassági nevének 
felvétele esetén az  állandó személyazonosító igazolvány, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány hivatalból történő kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat.”

 (6) Az Nytv. 9. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást kezelő szerv)
„n) vezeti a 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást.”

 (7) Az Nytv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nyilvántartást kezelő szerv a  Központi Okmánytárban – adatlapokon, illetve számítógépes adathordozón 
tárolva – kezeli:
a) az  állandó személyazonosító igazolvány adatlapokat, kérelmeket és fényképeket, a  lakcímbejelentő lapokat, 
valamint az értesítésicím-bejelentőlapot;
b) a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba 
vételével és a külföldi lakóhely változás bejelentésével kapcsolatos iratokat;
c) a  nyilvántartási eljárásban keletkezett – a  nyilvántartásba vétellel, adatszolgáltatási korlátozással és annak 
visszavonásával, adatváltozással, adathelyesbítéssel kapcsolatos – alapiratokat, az anyakönyvi alapiratok kivételével;
d) a 2015. január 1. napját megelőzően keletkezett területszervezési, közigazgatás-szervezési, címváltozási iratokat.”

 (8) Az Nytv. 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„l) arcképmását és – ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan – aláírását, ha 
a  29.  § (12)  bekezdésében meghatározott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt igényelt, vagy 
az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerint kártyafelhasználói regisztrációt 
kezdeményezett, illetve, ha videotechnológiával történt személyazonosítást követően egységes arcképmás- és 
aláírás-felvételezés iránti kérelmet terjesztett elő;”

 (9) Az Nytv. 11. § (1) bekezdése következő r) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„r) személyazonosító igazolvány kérelem és adatlap ügyszámát.”

 (10) Az Nytv. 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nyilvántartás – a  polgár írásbeli hozzájárulása esetén – tartalmazza a  polgár ujjnyomatát az  állandó 
személyazonosító igazolvány pótlása céljából.
(5) A  polgár hozzájárulásának írásbeli visszavonása és a  (4)  bekezdésben meghatározott cél megszűnése esetén 
–  a  tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvényességi idejének lejárta vagy érvénytelensége 
esetén – az ujjnyomatot haladéktalanul törölni kell.”

 (11) Az Nytv. 14. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)
„r) a  születést anyakönyvező anyakönyvvezető által a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott újszülött hivatalból 
kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványa kiadásához szükséges adatok.”

 (12) Az Nytv. 14. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)
„s) az  anyakönyvvezető által a  7.  § (4)  bekezdésében meghatározott polgároknak a  hivatalból kiadásra kerülő 
állandó személyazonosító igazolványa kiadásához szükséges adatok.”

 (13) Az Nytv. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elektronikus anyakönyv tájékoztatása alapján a nyilvántartást kezelő szerv az újszülött intézetben történt 
születése tényét továbbítja az  állami adó- és vámhatóságnak, a  kincstárnak, valamint az  egészségbiztosítási 
szervnek az  adóigazolvány és a  TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány kiállításával kapcsolatos hatósági 
feladatai ellátása céljából.”

 (14) Az Nytv. 17. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)
„g) elhalálozás ténye, helye és ideje.”

 (15) Az Nytv. a következő 19/F. §-sal egészül ki:
„19/F.  § (1) A  nyilvántartást kezelő szervtől a  polgár elhalálozásának tényéről, helyéről és idejéről a  felhasználás 
céljának és jogalapjának igazolása nélkül tájékoztatás kérhető.
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(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelem benyújtására kizárólag elektronikus azonosítást követően, 
elektronikus kapcsolattartás útján, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével
a) közvetlen hozzáféréssel, vagy
b) elektronikus felületen keresztül
van lehetőség.
(3) Az adatigénylőnek a kérelemben az érintett polgár természetes személyazonosító adatait kell feltüntetnie.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti adatigénylés alapján a  nyilvántartást kezelő szerv az  adatigénylőnek a  17.  § 
(2) bekezdés g) pontja szerinti adatokról ad tájékoztatást.”

 (16) Az Nytv. 21. §-a a következő cs) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„cs) a  lakcím, az  értesítési cím, a  családi állapot, a  házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helye, a  nem, valamint a  nyilvántartásból való kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével 
a vizsgára jelentkező adatainak ellenőrzése céljából a járművezetők vizsgáztatását és pályaalkalmassági vizsgálatát 
végző szervezet (vizsgaközpont);”

 (17) Az Nytv. 21. §-a a következő gy) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„gy) a  lakcím, az  értesítési cím, az  állampolgárság, a  családi állapot, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének helye, valamint a nemre vonatkozó adatok kivételével a vizsgára jelentkező adatainak vagy 
a vizsgakötelezettség alóli mentesülés ellenőrzése céljából a Magyar Vöröskereszt;”

 (18) Az Nytv. 21. § m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„m) a közjegyző
ma) az  állampolgárságra, a  családi állapotra, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helyére vonatkozó adatok, a  nemre, és a  nyilvántartásból való, az  elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és 
idejére vonatkozó adatok kivételével – a lakcímadatok vonatkozásában azonban a történeti adatokat is beleértve – 
a fizetési meghagyásos eljáráshoz, az európai fizetési meghagyásos eljáráshoz, a végrehajtási eljáráshoz, az európai 
uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti eljáráshoz,
mb) a nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével 
a hagyatéki eljáráshoz, az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljáráshoz,
mc) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló, valamint az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának 
vezetésére irányuló polgári nemperes eljáráshoz, továbbá az állampolgárságra, a családi állapotra, a házasságkötés 
vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyére vonatkozó adatok, a  nemre, és a  nyilvántartásból való, 
az  elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével az  egyéb közjegyzői 
nemperes eljárásokhoz;
n) az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő személy házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata 
létesítésének és halálának az  Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában való feltüntetése érdekében a  Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara;”

 (19) Az Nytv. 21. §-a a következő x) és y) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„x) a  családi állapotra, valamint a  házasságkötés helyére vonatkozó adatok kivételével a  születést anyakönyvező 
anyakönyvvezető a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott újszülött részére hivatalból kiadott állandó 
személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez;
y) a  családi állapotra, valamint a  házasságkötés helyére vonatkozó adatok kivételével az  anyakönyvvezető a  7.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott polgárok részére hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolvánnyal 
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez.”

 (20) Az Nytv. 22. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„n) az intézetben történt születést bejelentő intézet a születés bejelentéséhez, a halottvizsgálatról és a halottakkal 
kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv a haláleset bejelentéséhez szükséges 
adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján történő továbbításával kapcsolatos kötelezettségeinek 
teljesítéséhez.”

 (21) Az Nytv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása érdekében – a rájuk vonatkozó 
törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén – a  nyomozó hatóság és az  előkészítő 
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eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása céljából, a  rendőrség bűnüldözési tevékenysége ellátásához, 
a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  katasztrófavédelmi tervezéshez, a  Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központ az  utasadatok kockázatelemzéséhez, az  állampolgársági ügyekért felelős miniszter és 
az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv a  kérelmező adatainak azonosításához, illetve az  Országgyűlési Őrség, 
a  rendőrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat ellátó szerve törvényben meghatározott 
személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak ellátásához, valamint a  nyilvántartást kezelő szerv 
által megbízott megszemélyesítést végző szervezet az  állandó személyazonosító igazolvány és a  7.  § (3) és 
(4)  bekezdésében meghatározott hivatalból kiadásra kerülő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány megszemélyesítéséhez, kiállításához és a  jogszabályban meghatározott adatok kezeléséhez e  törvény 
felhatalmazása alapján a  nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17.  § (2)  bekezdés d)  pont], továbbá 
a  szabálysértési hatóság a  szabálysértési eljárás, a  rendőrség a  szabálysértési eljárásról szóló törvény szerinti 
előkészítő eljárás lefolytatásához, valamint a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a  büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelő, a  javítóintézet és a  pártfogó felügyelői szolgálat a  büntetés vagy intézkedés 
végrehajtásának biztosítása érdekében a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a)–h), l), 
m) és p)  pont], a  büntetés-végrehajtási intézet a  befogadás során az  elítélt személyazonosságának az  ellenőrzése 
érdekében a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a)–h), l), m), n) és p) pont], valamint 
az elítélt kapcsolattartója személyazonosságának az ellenőrzése érdekében a nyilvántartásba felvett meghatározott 
adatok [11. § (1) bekezdés a), d), e) és h) pont] igénylésére jogosultak.”

 (22) Az Nytv. 24/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/E.  § (1) Az  anyakönyvvezető az  elhalálozott személyek személyazonosító igazolványának, valamint a  személyi 
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából a 11. § (1) bekezdés m) pontja és a 18. § 
(5)  bekezdése szerinti adatokat jogosult igényelni, az  állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén aláíró 
tanúsítvány elhelyezésének ténye, valamint az állandó személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítója 
kivételével.
(2) Az anyakönyvvezető a 7. § (4) bekezdésében meghatározott polgárok részére hivatalból kiadásra kerülő állandó 
személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos kötelezettségei teljesítése céljából a  11.  § (1)  bekezdés n)  pontjában 
meghatározott adatokat jogosult igényelni.”

 (23) Az Nytv. 24/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartást kezelő szerv az arckép profil nyilvántartás részére arckép profil létrehozása és nyilvántartásba 
vétele céljából a  polgár arcképmását, valamint a  11.  § (1)  bekezdés q)  pontjában meghatározott adatot és 
az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározott metaadatot 
átadja.”

 (24) Az Nytv. 24/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározott 
arcképelemző tevékenység igénybevételére jogosult szervek, valamint az  automatizált összehasonlítás 
igénybevételére jogosult szervek a személyazonosság ellenőrzése céljából a polgár természetes személyazonosító 
adatai közlésével a 11. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott adatot igényelhetik a nyilvántartásból.”

 (25) Az Nytv. IV. fejezete a következő 24/H. §-sal egészül ki:
„24/H.  § A  nyilvántartást kezelő szerv az  útiokmány-nyilvántartás, a  közúti közlekedési nyilvántartás, 
az  egészségbiztosítási szerv, valamint az  állami adó- és vámhatóság részére továbbítja a  7.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott személyek esetében a  hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges adatokat, továbbá közli az  állami 
adó- és vámhatósággal azt a tényt, hogy a névváltozásra házasságkötésre tekintettel került sor.”

 (26) Az Nytv. a 28/B. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Elhalálozásról történő értesítési szolgáltatás
28/C. § (1) A polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozatot tehet, mely 
alapján a  nyilvántartást kezelő szerv – a  polgár elhalálozása esetén – elektronikus úton értesíti a  nyilatkozatban 
megjelölt és az  értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott szervet az  elhalálozott természetes személyazonosító 
adatairól, lakcíméről, elhalálozása tényéről, helyéről és idejéről.
(2) A polgár nyilatkozata tartalmazza:
a) a természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
b) az értesítés küldésére vonatkozó kifejezett kérelmét és
c) az értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott szerv megnevezését.
(3) A  polgár a  nyilvántartásban tárolt nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás 
útján visszavonhatja. A visszavonást követően a nyilatkozatot haladéktalanul törölni kell.
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(4) A nyilvántartást kezelő szerv a nyilatkozatot a polgár elhalálozásának nyilvántartásba történő bejegyzését követő 
5. évet követően törli.”

 (27) Az Nytv. 29. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  cselekvőképtelen kiskorú polgár részére a  személyazonosító igazolványt – a  (13a)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a  törvényes képviselő kérelmére kell kiadni. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
és a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a  személyazonosító igazolvány kiadása 
ügyében megilleti az eljárási képesség.”

 (28) Az Nytv. 29. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A személyazonosító igazolványt a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben hivatalból kell kiadni.”

 (29) Az Nytv. 29. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) A polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kezdeményezheti az elvesztett, 
eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolványának pótlását annak érvényességi 
idején belül azzal – az okmányazonosító, a kiállításának ideje, a 29. § (3) bekezdés szerinti gépi olvasásra alkalmas 
adatsor, a  29.  § (5)  bekezdés szerinti kódszám, a  29.  § (6)  bekezdés szerinti adattároló kód, a  személyazonosító 
igazolvány elektronikus egyedi azonosítója, a szolgáltatásazonosító és a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám 
kivételével – megegyező adattartalommal.”

 (30) Az Nytv. 29/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  nyilvántartást kezelő szerv a  magánútlevél kiállítása céljából továbbított ujjnyomatot az  útiokmány-
nyilvántartás részére történő átadást követően haladéktalanul törli.”

 (31) Az Nytv. VI. fejezete a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B.  § (1) A  nyilvántartást kezelő szerv a  nyilvántartásban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok 
jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése vagy megsemmisülése elleni védelem, 
illetve az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az  elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás 
igénybevételével a nyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a nyilvántartásban adatkezelést végző 
szervekről, illetve közvetlen adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervekről és a közvetlen adatátvételre vagy 
adatigénylésre jogosult szervek nevében hozzáférésre felhatalmazott felhasználókról jogosultsági nyilvántartást 
vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza az ott meghatározott szervek
a) megnevezését
b) székhelyét, levelezési címét,
c) elektronikus levélcímét, telefonszámát,
d) nevében hozzáférésre felhatalmazott személy
da) családi és utónevét,
db) születési családi nevét és utónevét,
dc) anyja nevét,
dd) születési helyét, idejét,
de) szervezeti egységét,
df ) hozzáférési jogosultságának típusát, terjedelmét és jogalapját,
dg) hozzáférési jogosultsága keletkezésének és törlésének tényét, időpontját,
dh) felhasználónevét,
di) hivatali kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímét.
(3) Az  adatközlésre kötelezett, a  nyilvántartásban adatkezelést végző, illetve abból közvetlen adatátvételre 
vagy adatigénylésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága határozott idejű, amelynek időtartama két év. 
A hozzáférési jogosultság – a meghatározott időtartam lejártával – a jogosultságot kérő szerv kérelme alapján kerül 
megújításra.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt személyes adatokat a  felhasználó utolsó jogosultságának 
törlésétől számított tíz évig kell megőrizni.
(5) A  közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek a  felhasználóiknak az  (1)  bekezdés szerinti 
nyilvántartásba történő felvételét a nyilvántartást kezelő szervnél közvetlen hozzáférési jogosultság iránti kérelem 
benyújtásával kezdeményezik. A  közvetlen hozzáférési jogosultság iránti kérelem tartalmazza a  (2)  bekezdés 
a)–c)  pontjában, valamint d)  pont da)–df ) és di)  alpontjában meghatározott adatokat, valamint a  szerv nevében 
hozzáférésre felhatalmazott személyi azonosítóját. A nyilvántartást kezelő szerv a kérelem alapján a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban történő azonosítás céljából az adatszolgáltatás igénybevételéhez, e cél megvalósulásához 
szükséges ideig kezeli az  érintett kérelemben megadott személyi azonosítóját. A  (2)  bekezdésben meghatározott 
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adatokban bekövetkezett változásokról a közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek az adatváltozást 
követő három munkanapon belül elektronikus úton értesítik a nyilvántartást kezelő szervet.
(6) Az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok 
teljes körét a  nyilvántartást kezelő szervtől a  szakmai felügyeletet ellátó miniszter, a  Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, valamint a hozzáférési jogosultságot kérő szerv jogosult igényelni.”

 (32) Az Nytv. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Törvényes képviselő a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező személyazonosító igazolványa kiadásához szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatot elektronikus azonosítást követően, elektronikus kapcsolattartás útján is tehet.”

 (33) Az Nytv. 34. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A polgár kérelme személyesen, ügyintézői közreműködés nélkül történő benyújtására elektronikus ügyintézési 
pontot vehet igénybe. Az elektronikus ügyintézési pontot a nyilvántartást kezelő szerv működteti. A nyilvántartást 
kezelő szerv ebben az esetben írásban tart kapcsolatot a polgárral.
(7) A  kérelem benyújtásakor a  polgár – a  vezetői engedély kivételével – személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványával azonosítja magát.
(8) A nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus ügyintézési ponton történő személyazonosítás, valamint a kérelem 
kitöltése céljából a polgár természetes személyazonosító adatait és lakcímét szolgáltatja.”

 (34) Az Nytv. 34. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  kérelem benyújtásakor a  polgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványával azonosítja 
magát.”

 (35) Az Nytv. 34. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv – a  (6)  bekezdés szerinti esetben – a  polgár 
személyazonosságának ellenőrzése céljából az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 
2015. évi CLXXXVIII. törvény 12/B. §-ában meghatározott szolgáltatást igénybe veheti.
(10) A  nyilvántartást kezelő szerv a  (6)  bekezdésben foglaltak tekintetében elektronikus azonosítási szolgáltatást 
végző szervnek minősül.”

 (36) Az Nytv. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításáról, valamint a 7. § (3) bekezdésében meghatározott újszülött 
és a  7.  § (4)  bekezdésében meghatározott polgárok részére hivatalból kiadásra kerülő személyi azonosítóról és 
lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállításáról a nyilvántartást kezelő szerv a megszemélyesítést végző szervezet 
útján gondoskodik.”

 (37) Az Nytv. 47. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza)
„f ) az  állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatás-azonosító kezelését, 
felhasználását és annak műszaki követelményeit.”

4. §  Az Nytv.
a) 9.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „személyazonosító igazolvány nyilvántartásban” szövegrész helyébe 

a „nyilvántartásban” szöveg,
b) 17.  § (7)  bekezdésében az  „a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból” szövegrész helyébe 

az „a nyilvántartásból” szöveg,
c) 21.  § q)  pontjában a „biztosításával összefüggésben” szövegrész helyébe a „biztosításával összefüggésben, 

valamint jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához” szöveg,
d) 28/A.  § (1)  bekezdésében a  „céljából kezeli” szövegrész helyébe a  „céljából résznyilvántartásként kezeli” 

szöveg
lép.

3. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosítása

5. § (1) A  Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a  továbbiakban: 1993. évi XL. törvény) 2.  §-a a  következő 
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Vöröskereszt az  (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt, elsősegélynyújtás oktatással kapcsolatos feladatai 
keretében végzi a  közúti járművezetők, járművezető-jelöltek (a  továbbiakban együtt: járművezetők) 
elsősegélynyújtás oktatását, kizárólagos vizsgáztatását, valamint megállapítja – a  jogszabályi feltételek fennállása 
esetén – a vizsgakötelezettség alóli mentesülést.
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(1b) A  Vöröskereszt a  járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről vagy a  közúti elsősegély-
nyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesüléséről – igazolás kiállítása céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza:
a) a járművezető
aa) családi és utónevét, születési családi és utónevét,
ab) születési helyét,
ac) születési idejét, valamint
ad) anyja születési családi és utónevét;
b) a Vöröskereszt vizsgabizottsága
ba) előtt tett sikeres vizsga időpontját,
bb) által kiállított, az  elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító vizsgaigazolás sorszámát (Vöröskereszt 
nyilvántartási száma); vagy
c) a járművezetők elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettsége alóli mentesülés esetén
ca) a mentesülést megalapozó igazolást kiadó megnevezését,
cb) a mentesülési igazolás sorszámát és kiadási dátumát.”

 (2) Az 1993. évi XL. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Vöröskeresztet feladatai ellátása során az (1b) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésén kívül hatósági jogkör 
nem illeti meg.”

 (3) Az 1993. évi XL. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  2.  § (1b)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti adatok tekintetében a  nyilvántartás közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(2) A  nyilvántartás alapján a  járművezető-jelölt – kérésére – igazolást kap arról, hogy az  előírt elsősegély nyújtási 
ismeretekkel rendelkezik.
(3) A  Vöröskereszt elektronikus úton értesíti a  közúti közlekedési nyilvántartó szervet a  2.  § (1b)  bekezdésében 
foglalt adatokról.”

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

6. § (1) A  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Rtv.) 29.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az  igazoltatott a  személyazonosság megállapítása 
céljából feltartóztatható, a  személyazonosság megállapításának sikertelensége esetén – ha a  személyazonosság 
megállapítása más módon nem biztosítható vagy hitelt érdemlően nem bizonyítható – a  személyazonosság 
megállapítása céljából az  igazoltatottról fényképfelvétel készíthető, az  igazoltatottól ujjnyomat vehető, továbbá 
a külső testi jegyek észlelés és mérés alapján rögzíthetők.”

 (2) Az Rtv. 29. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerint készített fényképfelvételt az  erre a  célra rendszeresített eszköz alkalmazásával 
az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló törvényben szabályozott automatizált 
összehasonlítás igénybevételével, az  ott meghatározott szabályoknak megfelelően – személyazonosság 
megállapítása céljából – a helyszínen ellenőrizni lehet.
(4b) Ha az igazoltatott személy személyazonosságának megállapítása a helyszínen sikertelen, akkor az igazoltatott 
előállítható a további adategyeztetés érdekében.”

 (3) Az Rtv. 42. § (6) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
[A(z)
(1), (2), (5) és (5e) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, illetve az abban szereplő személyes adat]
„af ) az érintett személy személyazonosságának megállapítása érdekében,”
(használható fel.)

7. §  Az Rtv.
a) 6/A. § (4) bekezdés b) pontjában az „állami vezető” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról” szöveg, a „politikai vezetőnek” 
szövegrész helyébe a „politikai felsővezetőnek” szöveg,
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c) 7/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „határrendészeti szabálysértést” szövegrész helyébe a „tiltott határátlépés 
szabálysértést, határrendészeti szabálysértést” szöveg,

d) 29/A.  § (1)  bekezdésében a „29.  § (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „29.  § (4) és (4a)  bekezdésében 
szöveg,

e) 97. § h) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az Rtv.
a) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a hivatásos állományba jelentkezőknél, valamint a  hivatásos állomány 

tagjánál” szövegrész,
b) 7.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az  „, az  idegenrendészeti hatóság, a  menekültügyi hatóság, 

az állampolgársági ügyekben eljáró szerv” szövegrész,
c) 7. § (1a) bekezdésében a „ , továbbá állami tisztviselő és állami ügykezelő” szövegrész,
d) 7. § (1a) bekezdés a) pontjában a „menekültügyi eljárással,” szövegrész,
e) 67. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszony,” szövegrész.

5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

9. § (1) A  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a  továbbiakban: Bvsz. tv.) 10.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bv. szervezet személyi állománya hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati jogviszonyban (a  továbbiakban: 
hivatásos szolgálati jogviszony), továbbá rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló 
személyekből állhat.”

 (2) A Bvsz. tv. 28/A. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A bv. szervezet a  büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a  kapcsolattartó 
személyazonosságának a  látogatás alkalmából történő megállapítása, valamint a  fogvatartott más személyekkel 
fenntartott kapcsolattartási jogának biztosítása céljából – a  kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával  – 
nyilvántartja mindazoknak a  személyeknek a  személyes adatait, akikkel a  fogvatartott kapcsolatot tart fenn 
(a továbbiakban: kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó]
„f ) anyja születési nevére.”

10. §  A Bvsz. tv.
a) 9/A.  § (1)  bekezdésében a  „szervek” szövegrész helyébe a  „szervek, valamint a  miniszter tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezet” szöveg,
b) 9/A.  § (2)  bekezdésében az  „az autonóm államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az  „az autonóm 

államigazgatási szerv, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-ában meghatározott 
szerv” szöveg,

c) 9/A.  § (4)  bekezdésében az  „az autonóm államigazgatási szervek” szövegrész helyébe az  „az autonóm 
államigazgatási szervek, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-ában 
meghatározott szervek” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a Bvsz. tv.
a) 10. § (2) és (2a) bekezdése, valamint
b) 10. § (6) bekezdésében az „a közalkalmazott, a kormánytisztviselő, valamint” szövegrész.

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
a) 14/A.  § (4)  bekezdésében az  „állami vezető” szövegrész helyébe a  „politikai felsővezető, közigazgatási 

államtitkár vagy helyettes államtitkár” szöveg,
b) 69. § (2) bekezdésében az „alá eső munkaköröket, tisztségeket” szövegrész helyébe az „alá eső munkaköröket, 

álláshelyeket, tisztségeket” szöveg,
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c) 74.  § i)  pont id)  alpontjában a  „kormányhivatal, valamint” szövegrész helyébe a  „kormányzati főhivatal, 
valamint” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti az Nbtv.
a) 30. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati,” szövegrész, valamint
b) 74. § g) pontjában az „az állami szolgálati jogviszony,” szövegrész.

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

14. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XX. törvény) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a  fiatalok életkezdési 
támogatásáról szóló törvény szerinti belföldi gyermek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, 
lakcímét, továbbá ha a Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött – a titkolt terhesség, valamint a szülőnek 
az  újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulás esete kivételével – intézetben született, ezt a  tényt közli 
az állami adóhatósággal. Az állami adóhatóság a belföldi gyermek részére az adóigazolvány kiállításáról hivatalból 
gondoskodik.
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása 
alapján – a  titkolt terhesség, valamint a  szülőnek az  újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulás esete 
kivételével – az  intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból 
kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén az  adóazonosító jel elhelyezése, továbbá 
az  adóigazolvány kiállítása céljából az  állami adóhatóság az  adatok átadását követően 8 órán belül gondoskodik 
a gyermek adóazonosító jelének képzéséről és az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző 
szervezet részére történő megküldéséről.”

 (2) Az 1996. évi XX. törvény 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Az állami adóhatóság az adóigazolványt bevonja, ha)
„c) az abban szereplő adat megváltozott.”

 (3) Az 1996. évi XX. törvény 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A TAJ számról szóló hatósági igazolványt – a (7b) bekezdés kivételével – az egészségbiztosítási szerv állítja ki és 
juttatja el az érintett részére.”

 (4) Az 1996. évi XX. törvény 21. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az  újszülött családi és utónevét, 
születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát és nemét, lakcímét, valamint ha a  Magyarországon 
élő magyar állampolgár újszülött intézetben született, ennek tényét közli a  kincstárral a  TAJ szám képzésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos, valamint az  anyasági támogatás és a  családi pótlék hivatalból történő 
megállapításával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(7a) A Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére az egészségbiztosítási szerv a kincstár adatátadása 
alapján a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból állítja ki.”

 (5) Az 1996. évi XX. törvény 21. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Amennyiben az  újszülött – a  titkolt terhesség, valamint a  szülőnek az  újszülött örökbefogadásához adott 
hozzájárulás esete kivételével – intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár, a  kincstár 
a  (7)  bekezdésben meghatározott adatainak átadását követően haladéktalanul TAJ számot képez, és erről adatot 
szolgáltat az  egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv részére. Az  egészségbiztosítási nyilvántartásokat 
vezető szerv az  adatok átadását követő 8 órán belül gondoskodik az  intézetben született, Magyarországon élő 
magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén 
a  TAJ szám elhelyezése céljából a  TAJ számnak, valamint a  hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó 
hatósági igazolvány adatainak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére 
történő megküldéséről.
(7c) Az egészségbiztosítási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból állítja ki a Magyarországon 
házasságot kötött magyar állampolgár részére, amennyiben a polgár a házasságkötést követően a korábban viselt 
nevétől eltérő házassági nevet visel. Az  egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv a  házasságkötésből 
eredő névváltozásra vonatkozó, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve általi adatszolgáltatást követően 
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gondoskodik a  hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány adatainak az  állandó 
személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldésről.”

 (6) Az 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni:)
„k) a kincstárnak és az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szervnek jogszabályban meghatározott feladatai 
ellátásához a polgár elhalálozásának tényéről, helyéről és idejéről.”

15. §  Az 1996. évi XX. törvény
a) 37.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „elhalálozásáról” szövegrész helyébe az „elhalálozása tényéről, helyéről, 

idejéről” szöveg,
b) 37. § (3) bekezdésében az „oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv” szövegrész helyébe az „oktatási 

nyilvántartás működéséért felelős szerv, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyugdíj-biztosítási nyilvántartást 
vezető társadalombiztosítási szerv, valamint az (1) bekezdés k) pontja szerinti kincstár” szöveg

lép.

8. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

16. § (1) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi XLVII. törvény) a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § A  közúti járművezetők egészségi alkalmassági adatairól a  vizsgálatot végző szerv az  EESZT útján 
haladéktalanul értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet.”

 (2) Az 1997. évi XLVII. törvény 35/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Törvényben meghatározott esetben az EESZT útján, a 4. § szerinti célból az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, 
az EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére is továbbítható adat.”

 (3) Az 1997. évi XLVII. törvény III/A. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére történő 
adattovábbítás
35/P.  § A  4.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti célból, törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt, egészségügyi 
ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére az EESZT-n keresztül továbbítja
a) a közúti járművezetők és járművezető-jelöltek egészségi alkalmassági vizsgálatát végző egészségügyi szolgáltató 
a vizsgálat eredményét,
b) a  halál okát megállapító orvos vagy a  kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző 
intézmény az egészségügyi törvény szerinti halottvizsgálati bizonyítványt elektronikus dokumentumként,
c) az  egészségügyi szolgáltató az  anyakönyvi eljárásról szóló törvény szerinti adatokat az  ott meghatározottak 
szerint.”

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

17. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97.  § (5)  bekezdésében az  „A 83.  § 
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetén a 83. § (2) bekezdésében” 
szöveg lép.

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

18. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) a következő 21/D. §-sal egészül ki:
„21/D. § (1) Hivatalból történik az 5 vagy 10 éves érvényességi idővel kiállított, érvényes magánútlevéllel rendelkező 
polgár részére a  magánútlevél kiállítása, ha házasságkötésére irányuló szándéka bejelentésekor a  házasságkötést 
követően viselni kívánt, a  korábbitól eltérő házassági név viselésére vonatkozó szándékáról nyilatkozik, és 
a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz.
(2) A  magánútlevél kiállítására csak abban az  esetben kerülhet sor az  (1)  bekezdés szerinti hivatalbóli eljárás 
keretében, ha a  magánútlevél lejárat szerinti érvényessége a  házasságkötésre irányuló szándék bejelentésekor és 
a házasság megkötésének napján is fennáll.
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(3) Ha a  házasságkötési szándék bejelentését követően a  magánútlevél érvénytelenítésre kerül, akkor 
az (1) bekezdés szerinti eljárásban magánútlevél nem állítható ki.
(4) A magánútlevél kiállításához szükséges arcképmás, aláírás és ujjnyomat adatokat az anyakönyvvezető veszi fel, 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv továbbítja az okmány előállításához szükséges adatokat.
(5) Az  (1)  bekezdés szerint hivatalból kiállításra kerülő okmány érvényességi ideje megegyezik a  korábbi okmány 
érvényességi idejével, de legalább 5 év.”

 (2) Az Utv. 26. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az útlevélhatóság, a  járási hivatal, valamint a  konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli 
tisztviselője a  kérelmező személyi és lakcímadatai azonosításához, illetve utazási jogosultsága megállapításához 
adatokat vehet át)
„d) közvetlenül vagy az adatkezelő szerv útján a vezetői engedély tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartás 
engedély-nyilvántartásából a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8.  § (1)  bekezdés 
a) pont aa)–ad) alpontjában, továbbá a 8. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat.”

 (3) Az Utv. 27. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az  adatkezelő szerv az  elektronikus ügyintézési ponton történő személyazonosítás céljából a  polgár 
útiokmány-nyilvántartásban szereplő, az  azonosításhoz szükséges természetes személyazonosító adatait 
szolgáltatja.”

 (4) Az Utv. 27. §-a a következő (1f ) és (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Az  adatkezelő szerv a  közölt okmányazonosító adat alapján, az  érintett családi és utónevét, születési 
családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét átadja a  természetes személy 
személyazonosságának ellenőrzése céljából a  videotechnológián keresztül történő személyazonosítást végző 
szervezet részére.
(1g) Az  adatkezelő szerv a  közölt természetes személyazonosító adatok alapján, az  érintett úti okmánya 
érvényességének tényére és kiállítás szerinti érvényességi idejére vonatkozó adatokat átadja a házasságkötés miatt 
hivatalból történő okmánykiállításra való jogosultság megállapítása céljából az anyakönyvvezető részére.”

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

19. § (1) A  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: 1998. évi LXXXIV. törvény) 4.  §-a 
a következő b) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„b) intézetben született újszülött: az az újszülött, akinek születését az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
61. § (3) bekezdése szerint jelentik be az illetékes anyakönyvvezetőnek;”

 (2) Az 1998. évi LXXXIV. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  anyasági támogatás és a  családi pótlék megállapítása intézetben született, Magyarországon élő, magyar 
állampolgár újszülött esetén – feltéve, hogy a  szülő ezt vissza nem utasítja – az  Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér útján elektronikusan megkapott adatok alapján hivatalból induló eljárás keretében történik. Egyéb 
esetekben a családtámogatási ellátásokat írásban benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani.”

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

20. § (1) A  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: 1999. évi XLIII. törvény) 24.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Halottat csak jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad 
eltemetni vagy elhamvasztani. A  halottvizsgálati bizonyítványt a  temetés előtt kell az  üzemeltető részére átadni, 
vagy elektronikus dokumentumként megküldeni. Az  elhunyt elhamvasztásához a  halottvizsgálati bizonyítványra 
minden esetben fel kell jegyezni az  elhamvaszthatóságot. A  halottvizsgálati bizonyítvány egy papíralapú vagy 
elektronikus példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.”

 (2) Az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a halottvizsgálati bizonyítvány szerint a holttest hamvasztható, a hamvasztást az ország területén működő 
bármely hamvasztóüzemben el lehet végezni. A  hamvaszthatóságot tanúsító halottvizsgálati bizonyítványról 
az üzem másolatot készítve vagy a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus példányát az üzem a nyilvántartáshoz 
csatolva megőrzi.”
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13. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

21. §  A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) Ha a  települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem működik, a  7.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott képfelvevőt a  jegyző, vagy a  képviselő-testület által kijelölt, a  települési 
önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az  adatkezelésre, 
a  felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a  Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval való 
együttműködésre a 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

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

22. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: 1999. évi LXXXIV. törvény) 
a következő 4/A–4/E. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság Magyarországon történő megszerzése, valamint magyar 
vezetői engedély érvényességi idejének meghosszabbítása esetén a  nyilvántartó hivatalból, az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali 
eljárásban bejegyzi a járművezetési jogosultságot az engedély-nyilvántartásba, ha a járművezető a vezetői engedély 
kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  nyilvántartó hivatalból gondoskodik a  vezetői engedélynek 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
döntéshozatali eljárás útján történő (a  továbbiakban: automatikus) kiállításáról, ha a  járművezető a  hivatalbóli 
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.
(3) A nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv 
által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a  vezetői engedély automatikus kiállítás útján történő 
cseréjéről, ha a  járművezető a  vezetői engedély kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette, továbbá 
az  anyakönyvvezetőnél a  vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozatokat megtette és 
a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.
4/B. § Ha a vezetői engedély 4/A. §-ban foglaltak szerinti automatikus kiállítása valamely jogszabályi feltétel hiánya 
miatt akadályba ütközik, arról a nyilvántartó értesíti az ügyfelet.
4/C.  § A  nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő 
szerv által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a  forgalmi engedély és törzskönyv automatikus 
kiállítás útján történő cseréjéről, ha az  okmány jogosultja a  hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó 
nyilatkozatot nem tesz.
4/D.  § A  nyilvántartó a  4/A.  §-ban foglalt esetekben hivatalból gondoskodik az  okmányok kiállításáról, ha 
a hivatalbóli okmánykiállítás akadálya elhárult.
4/E.  § A  vezetői engedély és a  törzskönyv, valamint a  forgalmi engedély hivatalbóli kiállításáról a  nyilvántartó 
a megszemélyesítést végző szervezet útján gondoskodik.”

 (2) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közlekedési igazgatási hatóság:]
„a) vezetői engedély kiállítása kapcsán
aa) ellenőrzi a külföldi vezetői engedély cseréjére, honosítására, visszahonosítására irányuló kérelem teljesítésének 
feltételeit,
ab) eljár a magyar vezetői engedély kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása ügyében azokban az esetekben, amikor 
a vezetői engedély automatikus kiállításának nincs helye, vagy az bármely okból akadályozott,
ac) az aa) és ab) alpontban meghatározott esetekben gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról,
ad) jogszabályban meghatározott esetekben gondoskodik a vezetői engedély ügyfél részére történő kiadásáról;”

 (3) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár 
esetén továbbítja a nyilvántartó részére a vezetői engedély, törzskönyv, forgalmi engedély házasságkötésből eredő 
névváltozás miatti, hivatalbóli cseréjéhez szükséges adatokat.”

 (4) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfélnek személyesen kell eljárnia
a) a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása iránti kérelem benyújtása ügyében, vagy
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b) ha a vezetői engedély automatikus kiállítása visszautasításra került,
c) ha a vezetői engedély automatikus kiállításának ügyfél által elhárítható akadálya van.”

 (5) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ügyfél vezetői engedély elektronikus pótlása iránti kérelme személyesen, ügyintézői közbeavatkozás nélkül 
történő benyújtására elektronikus ügyintézési pontot vehet igénybe. A  közlekedési igazgatási hatóság ebben 
az esetben írásban tart kapcsolatot az ügyféllel.”

 (6) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A nyilvántartó az elektronikus ügyintézési ponton történő személyazonosítás céljából a járművezető engedély-
nyilvántartásban szereplő, az azonosításhoz szükséges természetes személyazonosító adatait szolgáltatja.”

 (7) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja a következő aj) és ak) alponttal egészül ki:
(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a járművezető,)
„aj) az  elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére (sikeres vizsga időpontja, vizsgaigazolás sorszáma) vagy 
az  elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesülés tényére (mentesülés megállapításának időpontja és 
a mentesülési igazolás sorszáma) vonatkozó adatokat,
ak) vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozatait; továbbá”

 (8) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés h) pontja a következő hd) alponttal egészül ki:
(A nyilvántartót értesíti:
a vizsgaközpont elektronikusan)
„hd) a  járművezető 8.  § (1)  bekezdés a)  pont ak)  alpontjában meghatározott, járművezetői képzés és vizsgáztatás 
folyamatában tett nyilatkozatairól.”

 (9) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartót értesíti:)
„i) a vizsgálatot végző szerv elektronikus úton a 8. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában meghatározott egészségi 
alkalmassági adatokról és azok változásáról az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül,
j) a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete elektronikus úton a 8. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában 
foglalt adatokról,
k) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a  járművezető 8.  § (1)  bekezdés a)  pont ak)  alpontjában 
meghatározott, az anyakönyvvezetőnél a házasságkötési szándék bejelentésekor tett nyilatkozatairól.”

 (10) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„g) a  vizsgaközpont a  pályaalkalmassági, képzési, utánképzési és vizsgáztatási, valamint a  vezetői engedély 
automatikus kiállításával összefüggő feladatainak ellátásához a 8. §-ban meghatározott adatokat ingyenesen;”

 (11) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„l) a  nyilvántartó által megbízott megszemélyesítést végző szervezet a  vezetői engedély, törzskönyv és hivatalból 
kiállításra kerülő forgalmi engedély megszemélyesítéséhez, kiállításához és jogszabályban meghatározott adatok 
kezeléséhez a nyilvántartásból az okmányra kerülő adatokat ingyenesen.”

23. §  Az 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (3) bekezdésében az „– a természetes személyazonosító, a lakcím-azonosító adatok, 
valamint a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” adatai kivételével –” szövegrész helyébe az „– az  (1) bekezdés 
a) pont aa), ab), ai) és aj) alpontjában foglalt adatok kivételével – ” szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti az 1999. évi LXXXIV. törvény
a) 8. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában a „továbbá” szövegrész,
b) 14/A. § a) pontja.

15. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

25. § (1) A  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a  továbbiakban: 2004. évi XXIV. törvény) 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 
lőfegyverekre, lőszerekre, a lőfegyver-kereskedők közötti szállítás kivételével a szállítóeszközre, valamint az indulás 
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és érkezés várható időpontjára vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésén alapuló – adatszolgáltatást és 
adatfogadást a rendőrség központi szerve végzi, valamint – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ellátja
a) 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, valamint
b) a  91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a  tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk 
elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 
2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendeletben
meghatározott hatósági feladatokat.”

 (2) A 2004. évi XXIV. törvény 23. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  6.  § (4)  bekezdés b)  pontja a  91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a  tűzfegyverek Unión belüli 
transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes 
szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

26. §  A 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 18/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „kiszabott 
közérdekű” szövegrész helyébe a „kiszabott elzárás, közérdekű” szöveg lép.

16. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

27. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: 2005. évi CLXXIV. törvény) 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami adó- és vámhatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 14.  §-a szerinti adatszolgáltatást követően az  újszülött belföldi gyermek 
adóazonosító jelét 8 órán belül elektronikus úton átadja a kiutaló részére. Az állami adó- és vámhatóság a kiutaló 
részére elektronikus úton továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat a fiatal 
felnőtt 23. életévének betöltése napjáig.”

 (2) A 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  2017. június 30. napja után született külföldi gyermekekre vonatkozóan az  életkezdési letéti számla 
megnyitása a  (3)  bekezdés szerinti eljáráson kívül is kezdeményezhető a  külképviselet hivatásos konzuli 
tisztviselőjénél vagy a kiutalónál benyújtott kérelem útján. A kérelemhez csatolni kell a külföldi gyermek és a külföldi 
szülő személyazonosító igazolványának a másolatát. A 2. § 3a. pont b) alpontjában meghatározott személy esetén 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján a nevére kiadott „Magyar igazolvány”-t, a magyar 
nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonat másolatát is csatolni kell.”

 (3) A 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés szerint kezdeményezett eljárás során az  életkezdési támogatásra való jogosultság 
érvényesítéséhez a  2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében a  kiutaló a  szükséges adatok 
továbbításával haladéktalanul a  külföldi gyermek adóazonosító jelének megállapítása céljából elektronikus 
úton adatot szolgáltat az  állami adó- és vámhatóság részére a  gyermek természetes személyazonosító adatairól, 
lakcíméről, állampolgárságáról, adóigazolvány kiállítására vonatkozó kérelemről, valamint – amennyiben 
rendelkezésre áll – az adóigazolvány postázási címéről.”

 (4) A 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (13) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiutaló)
„a) az  (1) és a  (7)  bekezdés szerint kapott adatok alapján a  beérkezést követő 8 munkanapon belül életkezdési 
letéti számlát nyit, amelyen az első utalási összeget a gyermek születésének napjától, valamint a belföldi gyermek 
jogosultsága esetén – ha Start-számlával nem rendelkezik – a  második utalási összeget a  hetedik életéve 
betöltésének napjától, és a  harmadik utalási összeget a  tizennegyedik életéve betöltésének napjától – a  9/B.  § 
szerinti adatszolgáltatás alapján, visszamenőlegesen – nyilvántartja mindaddig, amíg a szülő, vagy a szülő egyetértő 
nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követően – a  gyermek azt Start-számlára nem helyezi, vagy 
ameddig a (18) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult nem él,
b) amennyiben a gyermek nem születéskor kerül e törvény hatálya alá, az első utalási összeget a gyermek születési 
évének megfelelő összeggel és az adott évi kamatokkal növelve utólag veszi nyilvántartásba azzal, hogy második és 
harmadik utalási összegre a gyermek visszamenőlegesen nem jogosult,”
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28. §  Hatályát veszti a 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése.

17. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

29. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény
a) 3.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „határozat” szövegrész helyébe a  „határozat – ideértve a  27.  § 

(1b) bekezdésében foglalt határozatokat is –” szöveg,
b) 30. § (4) bekezdésében a „harmadik” szövegrész helyébe a „nyolcadik” szöveg,
c) 31. § (2) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg
lép.

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

30. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés o) pontjában és 8. § (5) bekezdésében 
a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg lép.

19. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

31. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  hivatásos konzuli tisztviselőnél tett szándékbejelentés esetén a  20.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
adatok felvételezésére nem kerül sor, hivatalból nem kerülnek kiállításra személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványok.”

 (2) Az At. „A házasulók bejelentése a névviselésről” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A házasulók bejelentése a névviselésről és a hivatalból kiállításra kerülő okmányokhoz szükséges 
adatok felvételezése”

 (3) Az At. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  házasulók a  házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a  házasságkötés után milyen 
házassági nevet kívánnak viselni. A nyilatkozat a házasság megkötéséig egy alkalommal megváltoztatható.
(2) Ha a magyar állampolgár házasuló a házasságkötést követően nem a születési nevét vagy a házasságkötés előtt 
közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az  anyakönyvvezető a  házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg 
–  ha hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz a  házasuló – felvételezi a  hivatalból 
kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiállításához szükséges arcképmást, 
aláírást, valamint – jogszabályban meghatározott esetben – az ujjnyomatot.
(3) Ha a házasuló a házasság megkötéséig megváltoztatja a házassági név viselésére vonatkozóan tett nyilatkozatát, 
az anyakönyvvezető intézkedik az új nyilatkozatnak megfelelő aláírás, valamint szükség esetén a  (2) bekezdésben 
meghatározott valamennyi adat felvételezéséről.”

 (4) Az At. 61. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  halálesetet anyakönyvezés céljából a  halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 
kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján – az eljárás 
megindításához szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével – haladéktalanul bejelenti 
az illetékes anyakönyvvezetőnek.”

 (5) Az At. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Intézetben történt születés esetén az  egészségügyi szolgáltató – az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Téren és az EAK rendszeren keresztül haladéktalanul – az illetékes anyakönyvvezető felé
a) bejelenti – az 1. mellékletben meghatározott adatok megküldésével – a születést,
b) továbbítja a  hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott, intézetben 
rögzített születési statisztikai adatokat,
c) továbbítja az  intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött – kivéve titkolt terhesség, 
valamint a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása 
esetén – hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványához szükséges adatokat, valamint
d) továbbítja a másik szülő hozzájárulását a gyermek állandó személyazonosító igazolványának kiadásához.”
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 (6) Az At. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az anyakönyvvezető tudomására jut, be kell jegyeznie az anyakönyvbe
a) a Magyarországon történt születést, abban az esetben is, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy e kötelezettségét 
elmulasztotta,
b) a Magyarországon történt halálesetet, abban az esetben is, ha az eltemettetésre kötelezettnek, illetve az ügyben 
eljáró temetkezési szolgáltatónak a 62. § (1)–(2a) és (4) bekezdése szerinti eljárása elmarad.
Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik az anyakönyvezéshez szükséges adatok beszerzéséről.”

 (7) Az At. 62. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A haláleset anyakönyvezésére irányuló eljárásban az (1)–(2a) és (4) bekezdés szerinti időpontban az 1. melléklet 
szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.”

 (8) Az At. 82. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nyilvántartó szerv az  (1)  bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg továbbítja az  intézetben született, 
Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító 
igazolvány kiállításához szükséges adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.
(1b) A  nyilvántartó szerv a  házasságkötés bejegyzését követően – ha hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó 
nyilatkozatot nem tett a házasuló – a hivatalból kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványok kiállításához szükséges arcképmást, aláírást, valamint – jogszabályban meghatározott esetben – 
az ujjnyomatot haladéktalanul továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.
(1c) A  nyilvántartó szerv az  arcképmás, az  aláírás, illetve az  ujjnyomat adatot annak továbbításáig vagy 
az  (1d)  bekezdésben meghatározott törlés időpontjáig kezeli. Adattovábbítás kizárólag a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás részére teljesíthető.
(1d) A nyilvántartó szerv a 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a hivatalból kiadásra kerülő 
állandó személyazonosító igazolvány kiadásának akadálya van, haladéktalanul törli a  hivatalból kiállításra kerülő 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiállításához felvételezett arcképmást, aláírást, 
valamint – jogszabályban meghatározott esetben – az ujjnyomatot.”

 (9) Az At. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 101/B. §-sal egészül ki:
„101/B.  § (1) Ha az  egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2019. évi CXVI. törvény (a  továbbiakban: Módtv2.) hatálybalépését megelőzően tett házasságkötési szándék 
bejelentése során a  házasuló a  házasságkötést követően viselni kívánt házassági névviselési formáról nem 
nyilatkozott vagy a  korábban tett nyilatkozatot megváltoztatja, a  házasságkötés tervezett helye szerint illetékes 
anyakönyvvezető a 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
(2) A  Módtv2. hatálybalépését megelőzően tett házasságkötési szándék bejelentése esetén a  házasságkötés 
tervezett helye szerint illetékes anyakönyvvezető – az  (1)  bekezdésben foglalt nyilatkozat hiányában – a  házasuló 
erre irányuló kérésére felvételezi az  arcképmást, aláírást, valamint – jogszabályban meghatározott esetben – 
az ujjnyomatot és továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.
(3) Amennyiben a  házasuló a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint a  személyazonosságot igazoló okmány 
kiállításához szükséges adatok felvételezését nem kérte, azt a  személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok 
vonatkozásában hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatnak kell tekinteni.”

 (10) Az At. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

32. §  Az At.
a) 14. § (1a) bekezdésében a „tisztviselő” szövegrész helyébe a „tisztviselő, valamint az egészségügyi szolgáltató” 

szöveg,
b) 61.  § (1)  bekezdésében a „születést anyakönyvezés” szövegrész helyébe a „születést – a  (3)  bekezdésben 

meghatározott kivétellel – anyakönyvezés” szöveg
lép.

33. §  Hatályát veszti az At.
a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 77. § d) pontjában a „vagy állami tisztviselője” szövegrész;
b) 62.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés b)  pontjában és a  (2a)  bekezdésében a „,valamint a  halottvizsgálati 

bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja” szövegrész;
c) 62. § (4) bekezdésében a „ , továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt” szövegrész;
d) 1. melléklet a) pont 3.4. alpontja és 14–15. pontja.
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20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

34. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e törvényben foglalt kivételekkel az idézést, illetve az értesítést írásban kell közölni úgy, hogy azt a címzett 
legkésőbb az eljárási cselekmény időpontja előtt öt nappal megkapja.”

 (2) A Szabs. tv. 87. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az idézésben, illetve értesítésben meg kell jelölni
a) az idézést, illetve értesítést kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,
b) azt, hogy az idézettnek hol, mikor, milyen minőségben kell megjelennie,
c) azt, hogy az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg,
d) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést.
(2b) Az  idézett az  idézésben felhívható arra, hogy az  ügyre vonatkozó iratain kívül a  bizonyításnál felhasználható 
feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.”

 (3) A Szabs. tv. 89. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett személy részére történő átadása (kézbesítés)]
„d) az (5) bekezdésben meghatározott esetben hirdetményi úton,
e) elektronikus úton az  E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségre, illetve biztonságos elektronikus 
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre”
(történhet.)

 (4) A Szabs. tv. 139. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A szabálysértési elzárás végrehajtását
a) az  elfogás helye szerinti illetékes rendőrségi fogdában kell megkezdeni, ha az  elkövető büntetés-végrehajtási 
intézetbe történő előállítására,
b) a  szabálysértési őrizetet foganatosító rendőrség székhelye szerinti rendőrségi fogdában kell megkezdeni 
az (1a) bekezdésben foglaltakon kívül abban az esetben is, ha az elkövető büntetés-végrehajtási intézetbe történő 
átszállítására
a büntetés-végrehajtási intézet hivatali munkarendjén kívül kerülne sor. Ha az elkövető rendőrségi fogdába történő 
befogadására férőhely hiányában vagy az  elkülönítési szabályok betartása miatt nincs lehetőség, az  elkövetőt 
büntetés-végrehajtási intézetbe kell szállítani, amelynek az  elkövetőt a  hivatali munkarendjén kívül is be kell 
fogadnia.”

35. §  A Szabs. tv.
a) 89. § (5) bekezdésében a „határozatot és a bíróság végzését” szövegrész helyébe a „hivatalos iratot” szöveg,
b) 89. § (6) bekezdésében a „döntést” szövegrész helyébe a „hivatalos iratot” szöveg,
c) 153.  § (2)  bekezdés k)  pontjában az  „elhalasztásának” szövegrész helyébe az  „elhalasztásának, 

felfüggesztésének” szöveg,
d) 153.  § (6)  bekezdésében az „1998. évi XIX. törvény 337.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a  2017. évi 

XC. törvény 573. § (1) bekezdése” szöveg
lép.

21. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

36. § (1) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Kormány meghatározza a  kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához szükséges 
alapvető szolgáltatások jegyzékét.”

 (2) Az Lrtv. 14. §-a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„j) határozza meg a  kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához szükséges alapvető 
szolgáltatások jegyzékét.”
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22. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

37. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi 
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) 10. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A személyazonosság megállapítása céljából
a) a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és 
hatáskörrel rendelkező szerve, valamint a járásbíróság az általa lefolytatott szabálysértési eljárás során,
b) a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
az általa lefolytatott közigazgatási hatósági eljárások során,
c) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott rendőrség a rendőri igazoltatás során
közvetlen hozzáféréssel jogosult adatot átvenni a körözött személyek nyilvántartásából a rejtett ellenőrzés céljából 
elrendelt körözés adatainak kivételével.”

 (2) A Körtv. 15. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv, a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, valamint a  járásbíróság az  általa lefolytatott szabálysértési eljárás 
során a  szabálysértési eljárás alá vont személlyel kapcsolatos körözés tényének fennállását ellenőrzi a  körözött 
személyek nyilvántartásában. Ha az  eljáró szerv a  szabálysértési eljárás alá vont személyt a  körözött személyek 
nyilvántartásában azonosítja, e  tényről a  rendőrséget értesíti, illetve kezdeményezi a  törvény szerint szükséges 
intézkedések végrehajtását.
(5b) A  rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv az  általa lefolytatott közigazgatási hatósági eljárások során az  ügyféllel kapcsolatos körözés tényének 
fennállását ellenőrzi a  körözött személyek nyilvántartásában. Ha az  eljáró szerv az  ügyfelet a  körözött személyek 
nyilvántartásában azonosítja, kezdeményezi a törvény szerint szükséges intézkedések végrehajtását.
(5c) A  rendőrségről szóló törvényben meghatározott rendőrség a  rendőri igazoltatás során az  igazoltatottal 
kapcsolatos körözés tényének fennállását ellenőrzi a  körözött személyek nyilvántartásában. Ha az  eljáró szerv 
a  körözött személyek nyilvántartásában azonosítja, kezdeményezi a  törvény szerint szükséges intézkedések 
végrehajtását.”

23. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvény módosítása

38. § (1) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Arcképtörvény) 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) központi szerv: a  nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős, 
a Kormány által rendeletben kijelölt központi államigazgatási szerv,”

 (2) Az Arcképtörvény 1. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„n) automatizált összehasonlítás: az  arcképelemző rendszer gépi interfész útján történő igénybevételével végzett, 
elemzői kiértékelés nélküli, szoftveres arckép-összehasonlításon alapuló eljárás,
o) találati lista: az arcképelemző rendszer által elvégzett informatikai jellegű összehasonlító tevékenység eredménye 
alapján képzett, arckép profilokat, technikai kapcsoló számokat, valamint az  arckép profilok alapját képező 
arcképmásokat és azok metaadatait tartalmazó adathalmaz.”

 (3) Az Arcképtörvény 3. § (3) bekezdése a következő p)–r) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„p) a rendőri intézkedéssel érintett személyek személyazonosságának megállapítása, ellenőrzése,
q) az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatása 
az ügyfélazonosítás keretében,
r) az  elektronikus ügyintézés során a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására 
irányuló eljárásokban a személyazonosság ellenőrzésének támogatása.”
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 (4) Az Arcképtörvény 9. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  3.  § (3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott célból a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány kiadására jogosult szerv eljárása során jogosult a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a  központi 
útiokmány-nyilvántartásban, valamint a  közúti közlekedési nyilvántartásban kezelt, illetve az  eljárás során 
az  eljáró személy által rendelkezésre bocsátott arcképmás felhasználásával az  arcképelemző tevékenységet végző 
szerv arcképelemző tevékenységét, valamint az  automatizált összehasonlítást igénybe venni az  eljáró személy 
személyazonosságának ellenőrzése érdekében.”

 (5) Az Arcképtörvény 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  3.  § (3)  bekezdés p)  pontjában meghatározott célból jogosult az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv igazoltatás során az  általa rögzített arcképmás felhasználásával az  Rtv. 29.  §-a alapján 
igazoltatott személy személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az  arcképelemző 
rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni.
(2) A 3. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott célból jogosult az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző 
szerv az  elektronikus ügyintézés során az  általa rögzített arcképmás felhasználásával az  elektronikus ügyintézést 
igénybe vevő személy személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében az  arcképelemző rendszer általi 
automatizált összehasonlítást igénybe venni.
(3) A  3.  § (3)  bekezdés r)  pontjában meghatározott célból jogosult a  személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárások esetén az eljáró szerv, az elektronikus ügyintézés során az általa 
rögzített arcképmás felhasználásával, az  ügyfél személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében 
az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni.”

 (6) Az Arcképtörvény 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti feladata ellátása során az  arcképelemző tevékenységet végző szerv jogosult az  arckép 
profilhoz rendelt technikai kapcsoló szám felhasználásával az  adatközlésre kötelezett szervtől az  arckép profil 
alapjául szolgáló arcképmást igényelni, közvetlen adatkapcsolat útján.”

 (7) Az Arcképtörvény 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (3)  bekezdés szerinti kiértékelés eredményessége esetén az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
az  igénybevételre jogosult szerv részére az  igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül továbbítja 
a  kiértékelés eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, a  nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló 
számot, vagy tájékoztatja az  igénybevételre jogosult szervet az  arckép profil nyilvántartás tekintetében a  nem 
megfeleltethetőség tényéről.”

 (8) Az Arcképtörvény 11. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (3)  bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól 
függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az  igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző 
tevékenység céljából átadott arcképmás megfeleltethető az  arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás 
eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével.
(6b) A  (6)  bekezdés szerinti nem megfeleltethetőség tényéről az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
abban az  esetben tájékoztatja az  igénybevételre jogosult szervet, ha a  találati lista elemeivel összehasonlítva 
az  arcképelemző tevékenységet végző szerv nem állapít meg releváns találatot a  (3)  bekezdés szerinti kiértékelés 
során.”

 (9) Az Arcképtörvény 11. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  (3)  bekezdés szerinti kiértékelés abban az  esetben tekinthető eredménytelennek, ha az  arcképelemző 
tevékenység nem végezhető el.”

 (10) Az Arcképtörvény 12. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti feladata ellátása során az arcképelemző tevékenységet végző szerv jogosult az arckép 
profilhoz rendelt technikai kapcsoló szám felhasználásával az  adatközlésre kötelezett szervtől az  arckép profil 
alapjául szolgáló arcképmást igényelni közvetlen adatkapcsolat útján.
(5b) Az (5) bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül 
végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az  igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység 
céljából átadott arcképmás és a technikai kapcsoló számhoz tartozó arcképmás megfeleltethető egymással.”

 (11) Az Arcképtörvény 12. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  (5)  bekezdés szerinti kiértékelés abban az  esetben tekinthető eredménytelennek, ha az  arcképelemző 
tevékenység nem végezhető el.”
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 (12) Az Arcképtörvény a következő 9/A–9/D. alcímmel egészül ki:
„9/A. Személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének támogatása rendőri intézkedés során 
automatizált összehasonlítás igénybevételével
12/A. § (1) A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a 3. § (3) bekezdés 
p) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított 
arcképmásból arckép profilt képez. Amennyiben az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi 
szerv ennek tényéről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint képzett arckép profilt a  központi szerv az  arcképelemző rendszer igénybevételével 
az  arckép profil nyilvántartásban kezelt, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt arcképmásokból képzett 
arckép profilokkal összehasonlítja.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a  központi szerv az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére haladéktalanul továbbítja a  kiértékelés eredményeként 
kapott, sorrendben az  első öt legnagyobb egyezőséget mutató arckép profilhoz tartozó, az  arckép profil 
nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számokat.
(4) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hozzáférésre felhatalmazott személye az erre a célra 
rendszeresített eszköz segítségével jogosult átvenni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a (3) bekezdés szerint 
továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó természetes személyazonosító adatokat, valamint az arcképmást.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást 
követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép 
profilt haladéktalanul törli.
(6) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a  (3)  bekezdés alapján átvett technikai 
kapcsoló számok kizárólag az  igazoltatás során az  arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást 
megalapozó ügyben használhatók fel. A  (3)  bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számokat az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv annak átvételét követő harminc napon belül köteles törölni.

9/B. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének 
támogatása automatizált összehasonlítás igénybevételével
12/B.  § (1) Az  elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó elektronikus azonosítás során az  elektronikus azonosítási 
szolgáltatást végző szerv az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése céljából az ügyfélről arcképmást készíthet.
(2) Az  elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv – ha törvény alapján a  természetes személyazonosító 
adatok kezelésére jogosult – az  ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az  általa vezetett nyilvántartásból a  személyazonosság 
ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló 
számot részére továbbítsa.
(3) A  központi szerv az  elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által a  3.  § (3)  bekezdés q)  pontjában 
meghatározott célból a  részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított 
arcképmásból arckép profilt képez. Ha az  átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a  központi szerv 
ennek tényéről az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szervet haladéktalanul tájékoztatja.
(4) A  központi szerv az  általa képzett arckép profilt az  arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja 
a részére az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó 
arckép profillal.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a  központi szerv az  elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a  (3)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást 
követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép 
profilt haladéktalanul törli.
(7) Az  elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által az  ügyfélről készített arcképmás, valamint 
a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző 
rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. Az ügyfélről készített arcképmást, 
valamint a  (2)  bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az  elektronikus azonosítási szolgáltatást végző 
szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.



9352 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

9/C. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása 
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban 
automatizált összehasonlítás igénybevételével
12/C.  § (1) Elektronikus ügyintézés keretében a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 
kiadása során az  eljáró szerv (a  továbbiakban: elektronikus ügyintézést biztosító szerv) az  ügyfélről arcképmást 
készíthet, amennyiben az  ügyfélről egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban utolsó 
alkalommal készített arcképmás nyilvántartásba vételétől három év eltelt.
(2) Az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv az  ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével 
a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az  általa vezetett nyilvántartásból 
a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó 
technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.
(3) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a 3. § (3) bekezdés r) pontjában meghatározott 
célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt 
képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervet haladéktalanul tájékoztatja.
(4) A  központi szerv az  általa képzett arckép profilt az  arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja 
a  részére az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép 
profillal.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a  központi szerv az  elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a  (3)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást 
követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép 
profilt haladéktalanul törli.
(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag 
az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben 
használható fel. A (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/D. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével
12/D.  § (1) A  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban 
az  eljáró szerv az  ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy 
nyilvántartásba vett arcképmásaihoz tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.
(2) A központi szerv az eljáró szerv által a 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célból a részére automatizált 
eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az  átadott 
arcképmásból arckép profil nem képezhető, a  központi szerv ennek tényéről az  eljáró szervet haladéktalanul 
tájékoztatja.
(3) A  központi szerv az  általa képzett arckép profilt az  arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja 
a részére az eljáró szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a  központi szerv az  eljáró szerv 
részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást 
követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép 
profilt haladéktalanul törli.
(6) Az eljáró szerv által az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az arcképelemző rendszer 
általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. Az  (1)  bekezdés alapján átvett technikai 
kapcsoló számot az eljáró szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles 
törölni.”
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24. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

39. § (1) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az  e-ügyintézési szolgáltatásainak működtetéséhez 
és az  ügyintézésbe bevont társszervekkel való kapcsolattartáshoz szükséges belső működését, folyamatait 
teljeskörűen elektronizálni, ehhez az elektronikus információs rendszereket biztosítani.”

 (2) Az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az ügyfél a következő, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokat veheti igénybe:)
„d) videotechnológiával történő azonosítás.”

 (3) Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatást kizárólag az veheti igénybe, aki 
a 31. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt nyilvántartásban szerepel.
(4b) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás regisztrációja és a  31.  § 
(7) bekezdése szerinti eljárás a 35/A. §-ban meghatározott módon történik a szolgáltatás első használatakor.”

 (4) Az E-ügyintézési tv. 35. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a 32. § (2) bekezdésében foglaltakon és a kapcsolati kódon túl az érintett 
következő adatait tartalmazza:]
„d) videotechnológiával történő azonosítás esetén az okmányszám, az okmány típusa, az okmány érvényességére 
vonatkozó adatok és – ha az érintett azt megadta – az érintett elektronikus levelezési címe.”

 (5) Az E-ügyintézési tv. 21. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § (1) Az  ügyfél a  35.  § (1)  bekezdés d)  pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges regisztrációt elektronikus úton teheti meg a  szolgáltatás első használatakor. 
A regisztrációhoz az ügyfélnek be kell mutatnia a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti regisztráció során az  elektronikus azonosítási szolgáltató a  videojel segítségével 
az  okmányból kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, az  állampolgárságot és az  okmányszámot 
összeveti az  okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító 
adatokkal, ellenőrzi a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét, valamint 
az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9/B. alcíme 
szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az ügyfélről videojel útján készült arckép és a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban szereplő, a  személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal 
nyilvántartásba vett arcképmásának az  egymással történő megfeleltethetőségét. A  nyilvántartásban szereplő 
adatok egyezősége, a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényessége, valamint 
az egyezőség feltételeként meghatározott értékszám elérése esetén az azonosítás sikeresen megtörténik.
(3) Az elektronikus azonosítási szolgáltató a közölt okmányazonosító adat alapján az okmányt nyilvántartó központi 
nyilvántartásból átveheti az  érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, 
anyja születési családi és utónevét az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése céljából.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti azonosítás sikerességét az  elektronikus azonosítási szolgáltató jelzi a  személyiadat- 
és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv felé a  35.  § 
(5) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása céljából.
(5) A  35.  § (1)  bekezdés d)  pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatással regisztrált ügyfél esetén 
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet értesíti
a) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a  személyazonosító igazolvány okmányszámáról, 
a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról,
b) az útiokmány-nyilvántartás adatkezelő szerve az útiokmány okmányszámáról, az útiokmány érvénytelenné válása 
tényéről és időpontjáról,
c) a  közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv a  vezetői engedély okmányszámáról, a  vezetői engedély 
érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról.”

 (6) Az E-ügyintézési tv. 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést 
biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
2018.  október  2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges, az  Egységes 
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Digitális Kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos szabályokat kormányrendelet határozza 
meg.”

 (7) Az E-ügyintézési tv. 105. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„s) az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos részletszabályokat.”

 (8) Az E-ügyintézési tv. a következő 111/B. §-sal egészül ki:
„111/B.  § E  törvény az  információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó 
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

40. §  Az E-ügyintézési tv.
a) 35. § (1) bekezdés c) pontjában az „azonosítás” szövegrész helyébe az „azonosítás, valamint” szöveg,
b) 35. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,
c) 35.  § (4)  bekezdésében az „az (5)–(18)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (4a)–(18)  bekezdésben és 

a 35/A. §-ban” szöveg,
d) 35. § (13) bekezdésében az „(1) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b)–d) pontja” 

szöveg,
e) 35. § (18) bekezdésében a „Nyilvántartást kezelő szervet” szövegrész helyébe a „Nyilvántartást vezető szervet” 

szöveg,
f ) 51.  § (1)  bekezdésében a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat – az  (1a)  bekezdésben foglaltak 

kivételével –” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész.

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

42. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § [Adóazonosító jel megállapítása hivatalból]
Az állami adó- és vámhatóság hivatalból állapítja meg az adóazonosító jelét annak a természetes személynek,
a) akire vonatkozóan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a személyazonosító 
jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló törvény alapján adatot 
szolgáltatott,
b) aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy
c) akinek az  adóhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához adóhatósági nyilvántartása 
szükséges.”

 (2) Az Art. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § [Adóigazolvány kiállítása hivatalból]
Az állami adó- és vámhatóság hivatalból gondoskodik az  adóigazolvány kiállításáról azon természetes személy 
adózó esetében, akire vonatkozóan – házasságkötésére tekintettel – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartását kezelő szerv a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok 
használatáról szóló törvény alapján adatot szolgáltatott.”

26. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (2) A 36. § 2020. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § (23), (24), (34) és (35) bekezdése, a 6. §, a 7. § d) pontja, a 22. § (5) és (6) bekezdése, a 37. §, valamint a 38. § 

2020. május 1-jén lép hatályba.
 (4) A 3. § (6), (9), (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (5) A 3. § (1)–(5), (8), (11)–(17), (19)–(22), (25)–(28), (30) és (36) bekezdése, a 4. § c) pontja, az 5. §, a 14–17. §, a 18. § (1) és 

(4) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a 22. § (1)–(4) és (7)–(11) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 32. §, a 33. § b)–d) pontja, 
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a  39.  § (2)–(5)  bekezdése, a  40.  § a)–d)  pontja, valamint a  41.  §, a  42.  § és az  1.  melléklet 2021. február 1-jén lép 
hatályba.

44. §  A 6.  §, a  7.  § b)–e)  pontja, a  8.  §, a  12.  § és a  13.  § az  Alaptörvény 46.  cikk (6)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

45. §  E törvény
a) a  91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a  tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk 

elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 
szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendelet,

b) az  információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz 
hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. melléklet a 2019. évi CXVI. törvényhez

 1. Az  At. 1.  melléklet a) Jegyzőkönyv a  születés bejelentéséről cím 4.  pont 4.6.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az apa és az anya)
„4.6. magyar állampolgársága vagy a  69/B.  § (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontja szerinti adata, az  azt igazoló 
okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító hatósága.”

 2. Az  At. 1.  melléklet a) Jegyzőkönyv a  születés bejelentéséről cím 6–13.  pontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„6. Az anya 5. pont szerinti adatának igazolása
6.1. A szülők 69/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adata,
6.2. Ha az anya özvegy, a volt férj
6.2.1. 69/F. § (1) bekezdés a) pontja és
6.2.2. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti adata.
6.3. Ha az anya elvált, a jogerős határozat 69/H. § szerinti adatai.
7. Születéssel kapcsolatos egyéb adatok
7.1. Az anya nyilatkozata arról, hogy
7.1.1. a  gyermekre tettek-e apai elismerő nyilatkozatot, ha igen, a  nyilatkozatot felvevő anyakönyvvezető, 
gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő, közjegyző vagy bíróság megnevezése a település megjelölésével,
7.1.2. a gyermek emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásból származik-e,
7.1.3. a hivatalból kiállításra kerülő születési anyakönyvi kivonatot, állandó személyazonosító igazolványt, személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ számról szóló hatósági igazolványt és adóigazolványt hova 
kéri kézbesíteni,
7.1.4. az  anyasági támogatás és a  családi pótlék megállapítására irányuló eljárás hivatalbóli megindítását 
visszautasítja-e (igen/nem).
7.2. Az egyes vagy ikerszülés ténye, ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született.
7.3 Megjegyzés a titkolt terhesség tényéről.
7.4. Megjegyzés az örökbefogadáshoz adott hozzájárulásról.
7.5. A  kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen 
nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, 
olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).
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8. Az anya aláírása.
9. Az anya elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).
10. A bejelentés időpontja.
11. Az  egészségügyi szolgáltató neve és címe, az  egészségügyi szolgáltató vezetője által kijelölt személy neve, 
elektronikus aláírása, elektronikus bélyegzője.
12. Magánszemély bejelentő neve, aláírása, lakcíme, személyazonosító okmányának típusa, okmányazonosítója, 
érvényességi ideje, kiállító hatósága.
13. Az anyakönyvvezető aláírása.”

 3. Az  At. 1.  melléklet b) Jegyzőkönyv a  házasságkötési szándék bejelentéséről cím 6.  pontja a  következő 6.3. és 
6.4. alponttal egészül ki:
(Megjegyzés)
„6.3. a nemzetiségi nyelven történő házasságkötésről,
6.4. a  hivatalból kiállítandó személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiállításához szükséges 
adatok felvételezésének tényéről.”

 4. Az  At. 1.  melléklet b) Jegyzőkönyv a  házasságkötési szándék bejelentéséről cím 8.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„8. Nyilatkozatok
8.1. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a házasságkötést követően viselni kívánt nevéről,
8.2. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermek családi nevéről.”

 5. Az  At. 1.  melléklet b) Jegyzőkönyv a  házasságkötési szándék bejelentéséről cím 18.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„18. A  kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen 
nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, 
olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”

 6. Az  At. 1.  melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 
6. pontja a következő 6.3. alponttal egészül ki:
(Megjegyzés)
„6.3. a nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről.”

 7. Az  At. 1.  melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 
15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A  kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen 
nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, 
olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”

 8. Az At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„1. A szervet megjelölő azonosító, a haláleset eseményazonosítója.
2. A halottvizsgálati bizonyítvány azonosítója.”

 9. Az At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A  kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen 
nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, 
olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”
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2019. évi CXVII. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 5.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A közjegyző végzése a jogorvoslat szempontjából a járásbíróság végzésével azonos hatályú. A közreműködést 
kérő fél a  végzés ellen a  törvényszékhez fellebbezéssel élhet; a  fellebbezést a  végzést hozó közjegyzőnél kell 
előterjeszteni. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.”

2. §  A Kjtv. 17. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nevezhető ki közjegyzővé az,)
„e) akit a  közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy 
érdemtelenné nyilvánított, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig,”

3. §  A Kjtv. 22. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a közjegyzői szolgálat megszűnését állapítja meg, ha)
„b) a  közjegyzővel szemben a  17.  § (3)  bekezdés a), b)  pontjában, c)  pont cd)  alpontjában vagy d)  pontjában 
meghatározott körülmény következett be,”

4. §  A Kjtv. 31/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet a  közjegyzői iroda tagja az  a  közjegyző, közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, akivel szemben 
a  közjegyzői fegyelmi bíróság hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabott ki, vagy akit érdemtelenné nyilvánított, 
a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig. Ha az alapítási engedély megadása iránti eljárás időpontjában 
a  közjegyző, közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, az  engedélyezési eljárást 
a fegyelmi vétség elbírálásáig fel kell függeszteni.”

5. §  A Kjtv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tartós helyettesítés alatt a  helyettesített közjegyző alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, 
közjegyzői irodai ügyintéző, illetve ügyintéző – a tartós helyettes utasítása és felelőssége mellett – kizárólag a 34. § 
(1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti esetekben és kizárólag akkor járhat el, ha a helyettesített közjegyző 
és a  tartós helyettes a  helyettesített közjegyző közjegyzőhelyettesének, közjegyzőjelöltjének, közjegyzői irodai 
ügyintézőjének, illetve ügyintézőjének a  tartós helyettes általi foglalkoztatásáról is megállapodott, vagy a  tartós 
helyettest a helyettesített közjegyző közjegyzői irodájának helyettes irodavezetőjévé jelölték ki.”

6. §  A Kjtv. 54. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos kamara jogai és feladatai különösen:)
„h) bíróság, más hatóság, ügyész, közigazgatási szerv, köztestület, közjegyzői önkormányzati szerv, közjegyző 
felkérésére konkrét ügyben szakvéleményt ad,”

7. §  A Kjtv. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  területi kamara elnöksége a  közjegyző hivatalba lépésétől számított egy év elteltével, majd legalább 
négyévenként megvizsgálja a  közjegyző működését. Ebbe az  időtartamba az  az időtartam is beleszámít, amíg 
a közjegyzői szolgálat szünetel.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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8. §  A Kjtv. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104.  § (1) Az  elsőfokú fegyelmi bíróság ideiglenes intézkedésként az  eljárás alá vont személyt – ideértve  
e § alkalmazásában azt a közjegyzőt, közjegyzőhelyettest és közjegyzőjelöltet is, akivel szemben nem indult, illetve 
nem indul fegyelmi eljárás – a szolgálatából
a) felfüggeszti, ha
aa) az  eljárás alá vont személy közvádra üldözendő, 3 évnél súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett, 
szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
ab) a büntetőeljárás során az eljárás alá vont letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését vagy olyan bűnügyi 
felügyeletét rendelték el, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet, illetve 
lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,
ac) az eljárás alá vont személy ellen gondnokság alá helyezés iránt eljárás indult,
ad) az eljárás alá vont személlyel szemben érdemtelenségi eljárás indult,
ae) az eljárás alá vont személlyel szemben alkalmatlansági eljárás indult;
b) felfüggesztheti, ha
ba) az eljárás alá vont személy az a) pont aa) alpontba nem tartozó bűncselekmények miatt büntetőeljárás – kivéve 
a magánvádas és a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,
bb) a fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés súlya és jellege a szolgálattól való távoltartást indokolja.
(2) A  büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, illetve ügyészség a  közjegyző, a  közjegyzőhelyettes és 
a közjegyzőjelölt
a) ellen indított büntetőeljárásról, illetve
b) letartóztatásáról, előzetes kényszergyógykezeléséről vagy olyan bűnügyi felügyelet elrendeléséről, amelynek 
során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet, illetve lakást, egyéb helyiséget, intézményt 
vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, illetve ezen kényszerintézkedések 
megszüntetéséről
értesíti az országos elnököt.
(3) Az országos elnök – a (2) bekezdésben foglalt értesítés kivételével – a tudomására jutott információ ellenőrzése 
érdekében adatot igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből arra vonatkozóan, hogy a  közjegyző, 
közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt büntetőeljárás, illetve az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában meghatározott 
kényszerintézkedés hatálya alatt áll-e. Az  országos elnök az  így megismert személyes adatot a  fegyelmi eljárás, 
illetve az  ideiglenes intézkedés kezdeményezése céljából, fegyelmi eljárás elrendelése esetén a  fegyelmi eljárás 
jogerős befejezéséig, ellenkező esetben a  fegyelmi eljárást, illetve az  ideiglenes intézkedést kezdeményező 
indítványról történő jogerős döntésig kezeli.
(4) Az  (1)  bekezdés a)  pont aa)–ab)  alpontjában meghatározott esetekben a  büntetőügyben eljáró hatóság 
értesítését követően vagy a (3) bekezdés szerinti adatigénylés eredménye alapján az országos elnök indítványozza 
a  fegyelmi bíróságnál a  fegyelmi eljárás elrendelésével egyidejűleg vagy fegyelmi eljárás elrendelése nélkül 
az eljárás alá vont személy szolgálatból történő felfüggesztését. Az ideiglenes intézkedés fegyelmi eljárás hiányában 
is elrendelhető.
(5) A  szolgálatból történő felfüggesztés elrendelésére – a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  vizsgálóbiztos 
és a miniszter a fegyelmi eljárás megindításától kezdve bármikor, a területi elnökség és az országos elnökség pedig 
a fegyelmi feljelentésben tehet indítványt. Az ideiglenes intézkedés a fegyelmi eljárás során bármikor elrendelhető, 
akkor is, ha a fegyelmi bíróság a fegyelmi eljárást felfüggesztette.
(6) A fegyelmi bíróság az indítvány alapján 8 napon belül dönt a felfüggesztés tárgyában.
(7) Az ideiglenes intézkedést a fegyelmi bíróság megszünteti
a) ha az ügyben fegyelmi eljárás nem indult, a büntetőeljárás esetén a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát követően a  határozat fegyelmi 
bírósághoz történt megérkezését követő 15 napon belül,
b) a  gondnokság alá helyezés iránti eljárás jogerős lezárását követően a  határozat fegyelmi bírósághoz történt 
megérkezését követő 15 napon belül, vagy
c) a fegyelmi eljárás jogerős lezárásával egyidejűleg.
(8) Az  elsőfokú fegyelmi bíróságnak a  szolgálatból történő felfüggesztés tárgyában hozott határozata ellen 
a  kézbesítéstől számított 15 napon belül az  eljárás alá vont személy, a  vizsgálóbiztos, az  országos elnök és 
a miniszter képviselője fellebbezhet a másodfokú fegyelmi tanácshoz; a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.
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(9) A szolgálatból történő felfüggesztésről hozott határozatot a fegyelmi bíróság haladéktalanul megküldi a területi 
elnökségnek és az országos kamarának az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtétele végett.
(10) A szolgálatból történő felfüggesztés alatt az eljárás alá vont személy közjegyzői tevékenységet nem végezhet, 
közjegyzővel, illetve közjegyzői irodával munkaviszonyt nem létesíthet, de ez  idő alatt egyéb munkaviszonyt, 
szolgálati viszonyt, munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyt létesíthet, illetve személyes 
közreműködéssel és korlátlan anyagi felelősséggel járó vállalkozási tevékenységet folytathat.
(11) Ha a szolgálatból történő felfüggesztéssel érintett eljárás alá vont személy közjegyző,
a) a felfüggesztésének ideje alatt a tartós helyettes kirendeléséig, továbbá a tartós helyettes kirendelését követően 
a  36.  § (3)  bekezdésben foglalt eset kivételével, az  e  jogviszonyával összefüggésben alkalmazásában állók nem 
végezhetnek közjegyzői, közjegyzőhelyettesi, közjegyzőjelölti, közjegyzői irodai ügyintézői, illetve ügyintézői 
tevékenységet;
b) az  ügyiratait és hivatali bélyegzőit 8 napon belül köteles átadni a  területi kamarának, illetve – ha a  166.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek az adott ügyirat tekintetében fennállnak – a közjegyzői levéltárnak;
c) a felfüggesztésének tényét az országos kamara a honlapján közzéteszi.”

9. §  A Kjtv. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bíróság jogerős ügydöntő határozatát vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzését, illetve az ügyészségnek 
vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő 
felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatát kézbesíteni 
kell a területi elnökség, az országos elnök, a törvényszék elnöke, a vizsgálóbiztos és a miniszter képviselője részére.”

10. §  A Kjtv. 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„115. § (1) A közjegyzői okiratot világosan és – az egyértelmű, valamint az általánosan ismert rövidítések kivételével –  
rövidítések nélkül kell szövegezni; papír alapú közjegyzői okirat esetén a  leírásnál az  üresen maradó sorokat  
– képlet, ábra, rajz, kép és táblázat kivételével – vízszintes vonallal vagy más erre alkalmas módon kell kitölteni.
(2) A  közjegyzői okiratban a  teljesítési határidőt, illetve határnapot, a  pénzkötelezettség végösszegét és az  okirat 
keltét számmal és betűvel is ki kell írni.”

11. §  A Kjtv. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. § (1) A közjegyzői okiratot ügyszámmal, oldalait folyamatos sorszámmal kell ellátni.
(2) A közjegyző a közjegyzői okiratot a végén hivatali aláírásával és közjegyzői minőségének feltüntetésével látja el.
(3) A fél – képviselő útján történő eljárás esetén a képviselő – a közjegyzői okiratot a végén aláírja, vagy kézjegyével 
látja el. Ha erre nem képes, az aláírását az okiratnak a közjegyző általi aláírása pótolja.
(4) A közjegyző az okirat készítéséhez e törvényben meghatározott esetben segédszemélyek közreműködését veszi 
igénybe. Segédszemély az ügyleti tanú, az azonossági tanú és a tolmács, illetve a jelnyelvi tolmács. Ahol e törvény 
tolmácsot említ, ott ezen a  jelnyelvi tolmácsot is érteni kell. A segédszemély a közjegyzői okiratot a végén aláírja, 
vagy kézjegyével látja el.
(5) A  segédszemély elsősorban annak a  személynek a  felkérésére működik közre, akinek a  személye miatt 
a segédszemély alkalmazása szükségessé vált. Segédszemély lehet – a közjegyző engedélye esetén – a közjegyző 
(közjegyzői iroda) alkalmazottja is.”

12. §  A Kjtv. 120. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közjegyzői okirat elkészítése alkalmával a közjegyző kötelessége, hogy)
„g) ha a fél a közjegyzői okirat felolvasásánál, aláírásánál képviselő útján jár el, meggyőződjék a fél képviselőjének 
képviseleti jogosultságáról.”

13. §  A Kjtv. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„127. § A közjegyzői okirat készítésekor
a) a hallássérült személy írásban, vagy kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével,
b) a siketvak személy jelnyelvi tolmács közreműködésével,
c) a beszédfogyatékos személy írásban, vagy kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével
kommunikálhat.”
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14. § (1) A Kjtv. 129. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell:)
„c) a természetes személy fél, az azonossági és az ügyleti tanúk, valamint az eljárt természetes személy képviselő és 
a tolmács családi és utónevét, illetve a nem természetes személy fél és az eljárt nem természetes személy képviselő 
elnevezését,”

 (2) A Kjtv. 129. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell:)
„g) a személyesen eljárt felek, az azonossági és az ügyleti tanúk, valamint az eljárt képviselő és a tolmács aláírását 
vagy kézjegyét,
h) a közjegyző hivatali aláírását.”

15. §  A Kjtv. 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„130. § (1) A közjegyzői okiratban fel kell tüntetni a  természetes személy felek, az azonossági és az ügyleti tanúk, 
valamint az  eljárt természetes személy képviselő és a  tolmács lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
születési helyét és idejét, lehetőség szerint anyja születési nevét, szükség esetén egyéb személyi adatait, és azt, hogy 
ezekről a közjegyző hogyan győződött meg.
(2) A  közjegyzői okiratban fel kell tüntetni a  nem természetes személy felek és eljárt nem természetes személy 
képviselők
a) székhelyét,
b) cégjegyzékszámát vagy adószámát,
c) a b) pontban foglaltak hiányában nyilvántartási számát és a nyilvántartó hatóságának elnevezését,
d) a b) és c) pontban foglaltak hiányában egyéb azonosítóját.
(3) A  természetes személy jogi képviselő kérésére az  (1)  bekezdésben meghatározott adatai helyett vagy mellett 
a  székhelyét és a  jogi képviselőként történő eljárását megalapozó minőségét igazoló arcképes igazolványának 
a számát (ügyvédi igazolvány, kamarai jogtanácsosi igazolvány stb.) kell a közjegyzői okiratban feltüntetni.”

16. §  A Kjtv. 136. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A félnek a tanúsítványt – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem kell aláírnia.”

17. § (1) A Kjtv. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közjegyző akkor hitelesítheti az  okirat másolatát, ha jól olvasható az  az okirat, amelyről a  másolat készült. 
A  közjegyző a  másolatot összehasonlítja azzal az  okirattal, amelyről a  másolat készült és a  másolatnak ezzel 
az okirattal való megegyezését a másolaton hitelesítési záradékkal tanúsítja.”

 (2) A  Kjtv. 137.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  Kjtv. 137.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy
a) a másolat eredeti okiratról, kiadmányról vagy másolatról készült (ha egyszerű rátekintéssel nem állapítható meg, 
hogy az az okirat, amelyről a másolat készült eredeti okirat, kiadmány vagy másolat, a hitelesítési záradékban ezt kell 
feltüntetni),
b) a másolat csak egy része annak az okiratnak, amelyről készült,
c) azon az okiraton, amelyről a másolat készült – egyszerű rátekintéssel – változtatás, sérülés vagy aggályt keltő más 
körülmény észlelhető.
(2a) A  hitelesítési záradékban csak a  fél írásbeli kérésére kell feltüntetni az  okiratot felmutató személy, valamint 
az eljárást kezdeményező fél, illetve képviselője adatait.”

18. §  A Kjtv. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„148.  § A közjegyző az  általa – továbbá az  általa helyettesített közjegyző által, valamint a  korábban vele, illetve 
az  általa helyettesített közjegyzővel azonos székhelyen (álláshelyen) működött közjegyző által – készített és 
őrizetében lévő közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt, bizonyítványt és egyszerű másolatot adhat ki.”

19. §  A Kjtv. 151. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közjegyzői okiratról egyszerű másolat – ha e törvény vagy az okiratban a felek másképpen nem rendelkeztek –  
a  közjegyzői okiratban félként szereplő személy, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére adható ki. 
Ez irányadó a betekintés engedélyezésére is.”
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20. §  A Kjtv. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152. § (1) A végrendeletet – ide nem értve az öröklési szerződést és a halál esetére szóló ajándékozás tárgyában 
kötött szerződést (e §-ban a  továbbiakban: végrendelet) – tartalmazó közjegyzői okiratról az  örökhagyó életében 
csak az örökhagyó részére vagy kifejezetten e célra adott és a 132. §-ban meghatározott alakiságokkal rendelkező 
meghatalmazással ellátott meghatalmazottja részére adható ki hiteles kiadmány, másolat vagy bizonyítvány, illetve 
e személyek részére engedélyezhető betekintés.
(2) Az  örökhagyó halálát követően – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az  örökhagyó halálának közokirattal 
történt igazolása esetén a  végrendeletről kiadmány, másolat vagy bizonyítvány annak adható ki, illetve 
a végrendeletbe betekintés annak engedélyezhető, aki abban kétséget kizáróan szerepel.
(3) A  végintézkedés kihirdetése után a  kihirdetés napjának feltüntetésével a  végintézkedésről kiadmány, másolat 
vagy bizonyítvány annak adható ki, illetve betekintés annak engedélyezhető, aki az  ehhez fűződő jogi érdekét 
valószínűsíti, és kérelmének teljesítése aggályra nem ad okot.”

21. §  A Kjtv. 164. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„164.  § A közjegyző az  átvett pénzről, értéktárgyról és értékpapírról az  átadónak átvételi elismervényt ad. 
A  közjegyző a  bizalmi őrzési számlára megfizetett pénzről a  bizalmi őrzés alapjául szolgáló közjegyzői okiratban 
szereplő felek bármelyikének kérésére ad átvételi elismervényt.”

22. §  A Kjtv. a következő 172/B. §-sal egészül ki:
„172/B. § A segédszemélyekre a Pp. rendelkezései nem alkalmazhatóak.”

23. §  A Kjtv. 182. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel módosított 
17. § (3) bekezdés cd) alpontját, 17. § (3) bekezdés e) pontját, 22. § (3) bekezdés b) pontját, 31/B. § (2) bekezdését, 
31/B. § (5) bekezdés b) pontját, 32. § (3) bekezdését, 36. § (3) bekezdését, 104. §-át, valamint 105. § (3) bekezdését 
a  2020. január 1. napját követően az  az e  törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2019. évi CXVII. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(5) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel módosított 
69.  § (4)  bekezdését az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvény 
hatálybalépését megelőzően megkezdődött szünetelés tekintetében is alkalmazni kell.
(6) Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvény hatálybalépését megelőzően 
készült közjegyzői okiratot a  131.  §, illetve 147/A.  § alkalmazása során akkor is közokiratnak kell tekinteni, ha 
az e törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvény hatálybalépését 
követően hatályos rendelkezéseinek megfelel.”

24. §  A Kjtv.
 1.  1. § (2) bekezdésében a „megbízásából” szövegrész helyébe a „kérelmére” szöveg;
 2.  17.  § (3)  bekezdés cd)  pontjában a  „közérdekű munka“ szövegrész helyébe a  „közérdekű munka, 

pénzbüntetés, elzárás“ szöveg;
 3.  21/A.  § (2)  bekezdésében, 111.  § (3) és (5)  bekezdésében a „minősített elektronikus aláírásával” szövegrész 

helyébe a „hivatali elektronikus aláírásával” szöveg;
 4.  31/B.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „17.  § (3)  bekezdés a)–d)  pontjában” szövegrész helyébe a  „17.  § 

(3) bekezdés a)–e) pontjában” szöveg;
 5.  32.  § (3)  bekezdésében az  „ennek hiányában” szövegrész helyébe az  „ennek hiányában, továbbá 

a felfüggesztés esetén” szöveg;
 6.  111.  § (4)  bekezdésében az „a félnek, egyéb érdekeltnek, illetve ” szövegrész helyébe az „a félnek, illetve 

képviselőjének, valamint” szöveg;
 7.  111. § (5) bekezdésében az „a felek általi” szövegrész helyébe az „a (4) bekezdésben meghatározott személy 

általi” szöveg;
 8.  116. § (1) és (2) bekezdésében a „valamint a  felek” szövegrész helyébe az „az okiratot aláíró valamennyi fél, 

illetve képviselő, valamint segédszemély” szöveg;
 9.  118. §-ában a „Ha a közjegyzői okirat” szövegrész helyébe a „Ha a papíralapú közjegyzői okirat” szöveg;
10.  119.  § (1)  bekezdésében a  „kiadmányát kapják meg” szövegrész helyébe a  „kiadmányát vagy egyszerű 

másolatát kapják meg” szöveg;



9362 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

11.  120. § (1) bekezdés d) pontjában az „a fél” szövegrész helyébe az „a fél, képviselő útján történő eljárás esetén 
a képviselő”;

12.  120. § (1) bekezdés f ) pontjában az „érintett felet” szövegrész helyébe az „érintett személyt” szöveg;
13.  122. § (1) bekezdésében az „a felet személyesen” szövegrész helyébe az „a felet, képviselő útján történő eljárás 

esetén a képviselőt, illetve a segédszemélyt személyesen” szöveg;
14.  122. § (2) és (5) bekezdésében, (6) bekezdés a) pontjában, 136. § (3) bekezdésében a „fél” szövegrész helyébe 

a „személyazonosítással érintett személy” szöveg;
15.  123.  § b)  pontjában a  „félként vagy kedvezményezettként szerepel” szövegrész helyébe a  „félként, 

kedvezményezettként vagy ezek képviselőjeként szerepel” szöveg;
16.  124.  §-ában, 126.  § (3)  bekezdésében, 128.  §-ában az „a fél” szövegrész helyébe az „a fél – képviselő útján 

történő eljárás esetén a képviselő –” szöveg;
17.  129. § d) pontjában az „olyan más mellékletre” szövegrész helyébe az „olyan mellékletre” szöveg;
18.  131. § (2) bekezdésében az „A 130. §-ban” szövegrész helyébe az „A 115. §-ban és 130. §-ban” szöveg;
19.  131. (3) bekezdésében az „e) és f ) pontjában” szövegrész helyébe az „e), f ) és g) pontjában” szöveg;
20.  132.  § (1)  bekezdésében az  „okirat elkészítésénél meghatalmazott” szövegrész helyébe az  „okirat 

felolvasásánál, aláírásánál meghatalmazott” szöveg;
21.  139. § (4) bekezdésében az „anyja nevét” szövegrész helyébe az „anyja születési nevét” szöveg;
22.  142.  § (2)  bekezdésében a  „lakóhelyét, a  feladás helyét, évét” szövegrész helyébe a  „lakóhelyét, ennek 

hiányában tartózkodási helyét, illetve székhelyét, a feladás évét” szöveg;
23.  a 149. §-ában a „hiteles kiadmány vagy másolat” szövegrész helyébe a „hiteles kiadmány” szöveg;
24.  155. §-ában a „másolatra” szövegrész helyébe a „kiadmányra” szöveg;
25.  175.  § (1)  bekezdésében a „kiváltásához bíróság” szövegrész helyébe a „kiváltásához vagy a  jognyilatkozat 

alapján történő nyilvántartási bejegyzéshez bíróság” szöveg
lép.

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

25. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 16.  § f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Végrehajtási lapot állít ki)
„f ) az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i 2017/1001/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK  
tanácsi rendelet, a  Közösségi Növényfajta-hivatal által a  közösségi növényfajta-oltalomi jogokról szóló,  
1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet, valamint az  Európai Szabadalmi Hivatal által az  Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerint a  költségek viselése tárgyában hozott határozat alapján az  adós lakóhelye, székhelye – ezek 
hiányában az  adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe, 
illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén pedig a fióktelep, illetőleg a képviselet helye – szerinti törvényszék 
székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság,”

26. §  A Vht. 31/E. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A közjegyző által elrendelt végrehajtási eljárás során benyújtott végrehajtási lap visszavonása vagy végrehajtási 
záradék törlése iránti kérelem előterjesztéséért a  közjegyző részére díjat kell fizetni, amelynek mértéke 15 000 
forint. Ha a  kérelem alapos, a  közjegyző a  végrehajtási lap visszavonása, vagy a  végrehajtási záradék törlése 
tárgyában hozott döntésében hivatalból rendelkezik a  megfizetett díjnak a  kérelmet előterjesztő részére történő 
visszafizetéséről.”

27. §  A Vht. a következő 304/F. §-sal egészül ki:
„304/F.  § E törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.10.) megállapított 31/E.  § (5a)  bekezdése szerinti, végrehajtási lap visszavonása vagy 
végrehajtási záradék törlése iránti kérelem előterjesztéséért fizetett díjat a  2020. február 1-je után előterjesztett 
kérelmek után kell megfizetni.”
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28. §  A Vht. 317.  § (2)  bekezdésének b)  pontjában „a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi 
rendelet” szövegrész helyébe „az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

3. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

29. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Szüt.) 6.  §-a a  következő (6) és 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti működési forma keretében kiegészítő jelleggel – az  e  törvényben meghatározott 
kivételekkel – más tevékenység is végezhető.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti keretek között működő szabadalmi ügyvivőnek az  ügyvivői tevékenységével okozott 
kár megtérítését, valamint személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetését szabadalmi ügyvivői 
felelősségbiztosítással kell biztosítania. A felelősségbiztosításnak a (6) bekezdés szerinti kiegészítő tevékenységekre 
nem kell kiterjednie.”

30. §  A Szüt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi ügyvivői iroda olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet,
a) amely elsődlegesen szabadalmi ügyvivői feladatokat lát el,
b) amelynek természetes személy tagjai vannak, akik közül legalább egy tag szabadalmi ügyvivő,
c) amelynek vezetője szabadalmi ügyvivő, és
d) amelyben a szabadalmi ügyvivő tag vagy tagok a szavazatok legalább kétharmadával rendelkeznek.”

31. §  A Szüt. 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadalmi ügyvivői társaságban akkor végezhető ügyvivői tevékenység, ha)
„c) a  társaság jegyzett tőkéje társasági tulajdonban levő hányadán felüli részének több mint felét a  szabadalmi 
ügyvivő tag vagy tagok vagyoni hozzájárulása teszi ki, és a  társaságban a  szabadalmi ügyvivő tag vagy tagok 
a szavazatok legalább kétharmadával rendelkeznek,”

32. §  A Szüt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  szabadalmi ügyvivői tevékenységgel összeférhetetlen minden olyan tevékenység, amely veszélyezteti 
a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlásának függetlenségét, valamint a szabadalmi ügyvivő ügyfeleinek jogos 
érdekét.
(2) A  szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlásával összeférhetetlen a  szabadalmi ügyvivői társaságon kívül 
más gazdasági társaságban korlátlan felelősséggel járó tagsági jogviszony, vagy egyéb korlátlan felelősséggel járó 
vállalkozói tevékenység.
(3) A  szabadalmi ügyvivő köteles folyamatosan biztosítani, hogy szabadalmi ügyvivői tevékenysége és az  általa 
végzett egyéb tevékenységek között ne álljon fenn összeférhetetlenség. Nem összeférhetetlen a  szabadalmi 
ügyvivői tevékenységgel
1. az oktatói tevékenység,
2. a tudományos, művészeti és sporttevékenység,
3. a mezőgazdasági őstermelői tevékenység,
4. az önkéntes tartalékos szolgálati viszony,
5. a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
6. a választottbírói tevékenység,
7. a  jogi, mérnöki, műszaki, gazdasági, informatikai vagy más, egészségügyi, természettudományos szakfordítói, 
tolmácsolási tevékenység,
8. a nem igazságügyi szakértői tevékenység,
9. a választási bizottsági tagság,
10. az adatvédelmi tisztviselői tevékenység,
11. a végelszámolói feladat ellátása,
12. a felügyelőbizottsági, számvizsgáló bizottsági feladat ellátása,
13. a  gazdasági társaság vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testületének tagja vagy elnöke feladatának 
ellátása,
14. a 13. pont alá nem eső jogi személy vezető tisztségviselője feladatának ellátása,
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15. az ügyvédi tevékenység és az annak keretein belül végzett kiegészítő tevékenység,
16. a közvetítői eljárásban vagy büntetőügyekben folytatott közvetítői tevékenység.
(4) A  szabadalmi ügyvivő szabadalmi ügyvivői tevékenységét minden más tevékenységétől – ideértve 
a (3) bekezdés 1–14. és 16. pontja szerinti tevékenységeket is – elkülönítve köteles folytatni. A (3) bekezdés szerinti 
tevékenységeket a  szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója nem szabadalmi ügyvivőként, hanem az  adott 
tevékenységre irányadó jogszabályban meghatározott formában folytathatja.
(5) Nem végezhető szabadalmi ügyvivői tevékenység azon ügyfél számára, amelynél a szabadalmi ügyvivő
a) az  igazságügyi szakértői tevékenységen kívüli más, nem szabadalmi ügyvivői tevékenységbe tartozó szakértői 
tevékenységet lát el,
b) a vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület tagja vagy elnöke,
c) vezetői tisztségviselői feladatokat lát el,
kivéve, ha a megbízott szabadalmi ügyvivői iroda vagy szabadalmi ügyvivői társaság, és a megbízás teljesítésében 
a szabadalmi ügyvivői iroda vagy szabadalmi ügyvivői társaság a), b) és c) pontban meghatározott tevékenységet 
folytató tagja nem vesz részt, továbbá az ügyfél ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.”

33. §  A Szüt. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója közhatalmi hatáskör gyakorlásával közvetlenül összefüggő 
feladat ellátására létesített jogviszonya megszűnését követő két évig nem láthat el képviseletet azon közhatalmi 
hatáskört gyakorló szerv vagy jogutódja által folytatott közhatalmi eljárásban, amelynek a  tevékenységében, 
valamint az  irányításával vagy felügyeletével közvetlenül összefüggő feladat ellátásában e  jogviszonya alapján, 
az annak megszűnését megelőző öt évben részt vett.”

34. §  A Szüt. 27/B. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kamara a  bejelentés alapján a  bejelentőt felveszi az  európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselők 
névjegyzékébe (a továbbiakban: közösségi képviselők névjegyzéke), ha]
„a) három hónapnál nem régebbi okirat és magyar fordításának bemutatásával vagy másolatának és magyar 
fordításának benyújtásával igazolja, hogy valamely EGT-államban jogosultsággal rendelkezik szabadalmi ügyvivői 
tevékenység folytatására,
b) írásban nyilatkozik a  Magyarország területére kiterjedő hatályú szabadalmi ügyvivői felelősségbiztosítása 
meglétéről és annak tartalmáról, és”

35. §  A Szüt. „A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara” című alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § A kamarai tagság fennállása illetve a  közösségi képviselők névjegyzékében való szereplés ideje alatt 
a  Kamara honlapján közzéteszi a  szabadalmi ügyvivők, valamint a  közösségi képviselők felelősségbiztosításával 
kapcsolatos – az ügyfelek tájékoztatásához szükséges – adatokat.”

36. §  A Szüt. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § Ez a törvény
a) az  Unió polgárainak és családtagjaiknak a  tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/EGK,  
a  72/194/EGK, a  73/148/EGK, a  75/34/EGK, a  75/35/EGK, a  90/364/EGK, a  90/365/EGK és a  93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének;
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
55a. és 59. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

37. §  A Szüt. a következő alcímmel egészül ki:
„Jogszabály tervezetének egyeztetése
42.  § A törvény tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

38. §  A Szüt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „kizárólag” szövegrész helyébe az „elsődlegesen” szöveg lép.
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39. §  Hatályát veszti a Szüt. 14/A. §-a.

4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény módosítása

40. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  céginformációs szolgálat a  cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a  bejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését betekintéssel 
bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja. A  céginformációs szolgálat honlapján – a  hitelezők 
védelme érdekében – biztosítja egyes cégjegyzékadatok ingyenesen történő megismerését.”

41. §  A Ctv. a következő 131/M. §-sal egészül ki:
„131/M.  § E törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel 
megállapított 1. számú melléklet III. 4. pontját a  folyamatban lévő eljárásokban akkor kell alkalmazni, ha az egyes 
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 35/A.  § alapján 
az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról a cég döntéshozó szerve első ízben 2019. október 1-je után döntött.”

42. §  A Ctv. 1. számú melléklet III. 4.  pontjában az  „a vagyonmérleg-tervezetekre és a  vagyonleltár-tervezetekre 
vonatkozó” szövegrész helyébe az  „ha a  vagyonmérleg-tervezetek és a  vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálata 
kötelező, az ezekre vonatkozó” szöveg lép.

5. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

43. §  Hatályát veszti az  egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény II. Fejezet  
„A közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás” alcíme.

6. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

44. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 55.  §-a a  következő 
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem előterjesztéséért a  MOKK részére – a  MOKK rendszere 
üzemeltetési költségeinek, valamint a  közjegyzők munkadíjának és költségeinek fedezése érdekében – 15.000 Ft 
díjat kell fizetni; a díj öthatodát a MOKK a végrehajtást elrendelő közjegyzők között az elvégzett munka arányában 
az  igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint munkadíj és költségtérítés címén 
megosztja, a fennmaradó összeget a MOKK a működésére fordítja. Ha a kérelem alapos, a közjegyző a végrehajtási 
lap visszavonása tárgyában hozott döntésében hivatalból rendelkezik a megfizetett díjnak a kérelmet előterjesztő 
részére történő visszafizetéséről.”

45. §  Az Fmhtv. 61. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E  törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel 
megállapított 55.  § (9)  bekezdése szerinti, a  végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem előterjesztéséért fizetett 
díjat a 2020. február 1-je után előterjesztett kérelmek után kell megfizetni.”

7. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

46. §  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 19.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  jegyző az  eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a  leltározást. A  belföldön kiállított 
halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a  jegyző a  leltározást a  halottvizsgálati bizonyítvány 
elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg.”
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47. §  A Hetv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E  határidőt attól a  naptól kell számítani, amikor a  jegyző a  kötelező 
leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a  leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból 
tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a  leltárt legkésőbb 
a  halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni. 
A  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  leltár elkészítésére meghatározott határidő meghosszabbítása, 
valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges.”

48. §  A Hetv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyámhatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben haladéktalanul gyámot, gondnokot, illetve eseti 
gyámot vagy eseti gondnokot rendel ki, és erről a közjegyzőt haladéktalanul értesíti.”

49. §  A Hetv. 26. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  adó- és értékbizonyítvány tartalmát a  jegyző a  hagyatéki leltár felvétele során közli az  öröklésben 
érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel 
élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány 
ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.
(1b) Ha az  öröklésben érdekelt a  hagyatéki eljárás közjegyzői szakában szerzett tudomást az  adó- és 
értékbizonyítvány tartalmáról és adó- és értékbizonyítványban foglaltakat vitatja, az  (1a)  bekezdés rendelkezései 
akként alkalmazandók, hogy
a) a  közjegyző az  adó- és értékbizonyítványt vitató öröklésben érdekelt részére az  adó- és értékbizonyítványban 
foglaltak elleni fellebbezés előterjesztésére és a  fellebbezés előterjesztésének igazolására határidőt szab, ennek 
eredménytelen eltelte esetén a  hagyatéki eljárást folytatja, ha a  fellebbezés előterjesztését az  öröklésben 
érdekelt a  megszabott határidő alatt a  közjegyzőnél igazolta, a  közjegyző a  hagyatéki eljárást az  adó- és 
értékbizonyítványban foglaltak elleni fellebbezés elbírálásáig (az erre vonatkozó közigazgatási döntésnek 
az iratokhoz csatolásáig) felfüggesztheti, továbbá
b) az  adó- és értékbizonyítványt vitató öröklésben érdekelt fellebbezését a  közjegyző jegyzőkönyvbe veheti, és 
az  öröklésben érdekelt kérelmére azt megküldi az  adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnak, a  hagyatéki 
eljárást pedig az  adó- és értékbizonyítványban foglaltak elleni fellebbezés elbírálásáig (az erre vonatkozó 
közigazgatási döntésnek az iratokhoz csatolásáig) felfüggesztheti.”

50. §  A Hetv. „A hagyaték leltározása” című alcíme a következő 31/A. és 31/B. §-sal egészül ki:
„31/A.  § (1) A  jegyző tájékoztatja a  feleket az  eljárás során az  általa beszerzett adatokról, a  hagyaték tárgyához 
tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a 32. § (1) és (2) bekezdése szerinti biztosítási intézkedések kérelmezésének 
lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az  eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az  eljárás 
várható költségeiről.
(2) A  jegyző felhívja a  feleket, hogy a  felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha 
az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltakon felül további, a  hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy 
rögzítése szükséges a leltárban.
(3) A  jegyző kötelesrész iránti igény bejelentése esetén felhívja a  feleket a  kötelesrész alapjának számításához 
szükséges vagyontárgy 8 napon belül történő bejelentésére a  83.  § és 85.  §-ban foglaltakra történő 
figyelmeztetéssel.
(4) A  jegyző az  eljárása során a  jogkövetkezményekre is kiterjedően tájékoztatja az  örökösként érdekelteket arról, 
hogy az  eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint a  hagyatéki hitelezőkkel egyezségi 
tárgyalásokat folytatni. A  jegyző tájékoztatja a  feleket a  közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről is. Ha 
a  felek között megállapodás jön létre, az  erről készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt írásbeli nyilatkozatukat, a  megállapodást kötő felek közös kérelmére mint egyezségi tervezetet a  feleknek 
az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a hagyatéki leltár mellékleteként 
a  közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. A  jegyző tájékoztatja a  feleket arról is, hogy egyezségkötésre 
a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük van.
(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti felhívást úgy kell kiadni, hogy 
a feleknek adott 8 napos határidőt is figyelembe véve a leltár a 23. § (1) bekezdés szerinti időben elkészülhessen.
31/B.  § Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az  örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn  
a 20. § (1)–(6) bekezdése szerinti feltételek, az eljárást a jegyző megszünteti.”
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51. §  A Hetv. III. Fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép:
„A HAGYATÉK ÁTADÁSA TÁRGYALÁS NÉLKÜL ÉS A HAGYATÉKI TÁRGYALÁS”

52. §  A Hetv. III. Fejezete a 44. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A hagyaték átadása tárgyalás nélkül
43/C. § (1) A közjegyző a hagyatékot – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – tárgyalás nélkül adja át a hagyatéki leltár 
hiánytalan és szabályszerű beérkezését követő 45 napon belül, feltéve, ha a hagyaték átadásához szükséges adatok 
és nyilatkozatok rendelkezésre állnak és további intézkedés megtételére nincs szükség.
(2) Ha a  hagyatéki leltár mellékleteként szereplő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
egyezségi tervezetben foglaltak – kizárólag a  rendelkezésre álló adatok és iratok, valamint az  egyezségi tervezet 
szövege alapján vizsgálva – a jogszabályoknak megfelelnek, a közjegyző
a) a  hagyatéki leltár beérkezését követő 30 napon belül tárgyalás nélkül dönt az  egyezség jóváhagyásáról és 
e végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a hagyatékot tárgyalás nélkül adja át, vagy
b) a  hagyatéki leltár beérkezését követő 45 napon belül tárgyalás nélkül hozott hagyatékátadó végzésben dönt 
az egyezség jóváhagyásáról is,
feltéve, hogy a  hagyatéki leltár a  hagyaték átadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazza és az  egyezségi 
tervezet jogszerűségének a megítéléséhez sincs szükség további eljárási cselekményre.
(3) Tárgyalást kell tartani, ha
a) az örökhagyó után végintézkedés maradt,
b) több örökösként érdekelt közül valamelyik örökösként érdekelt öröklési érdeke a  rendelkezésre álló adatok 
alapján megállapíthatóan veszélyeztetve van és ez a személy
ba) méhmagzat,
bb) kiskorú,
bc) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,
bd) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyeinek 
vitelében más okból akadályozott természetes személy,
c) a megkötni kívánt egyezség jogszerűsége a rendelkezésre álló adatok alapján nem ítélhető meg, vagy a megkötni 
kívánt egyezség jogszabályba ütközőnek tűnik,
d) az örökösként érdekeltek egyezségükbe – a hagyatéki hitelezőn kívül – más személyt is be akarnak vonni,
e) a közjegyző a tárgyalás tartását vitás körülmény felmerülése miatt vagy egyéb okból indokoltnak tartja,
f ) – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a tárgyalás tartását valamelyik öröklésben érdekelt fél kéri vagy
g) az özvegyi jog megváltása iránti igényt a hagyatéki eljárásban terjesztik elő.
(4) Nem kérheti az öröklésben érdekelt a tárgyalás tartását:
a) ha csak egy törvényes örökös van, és a hagyatékra, vagy a hagyatékkal szemben más nem lépett fel igénnyel,
b) ha a hagyatékra, vagy a hagyatékkal szemben más nem lépett fel igénnyel és az örökösként érdekeltek egyezően, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkoznak arról, hogy az  örökhagyónak 
kizárólagos törvényes örökösei és a  hagyaték átadását a  törvényes öröklés rendje szerint kérik, vagy csatolják 
az  iratokhoz az  öröklésben érdekeltek között a  hagyatékra vonatkozóan létrejött teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt olyan egyezséget, amelynek alapján a hagyaték átadható,
c) a  póthagyatéki eljárásban, ha a  póthagyatéki eljárásban az  örökösként érdekelteken kívül más öröklésben 
érdekelt nem lépett fel,
d) ha az örökhagyó után csak olyan (vagy csak olyan értékű) ingóság maradt, amelynek átadása az öröklési illeték 
alól mentes vagy
e) ha az örökhagyó után kizárólag ingóság maradt és az örökös teljes személyes illetékmentességben részesül.
(5) A  törvényes örökös a  tárgyalás nélkül meghozott hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése előtt kérheti 
hagyatéki tárgyalás kitűzését, ha az  örökséget visszautasítja, más öröklésben érdekelttel egyezséget kíván kötni, 
vagy a  hagyaték tárgyalás nélküli átadása alapjául szolgált, az  iratokhoz csatolt egyezségtől el kíván térni, illetve 
örökségét vagy annak egy részét hagyatéki hitelező követelésének kielégítése fejében a hagyatéki hitelezőre vagy 
a  hagyatéki eljárásban kieséses örökösre kívánja átruházni, vagy igénylővel kíván egyezséget kötni. A  törvényes 
örököst erre a jogára a tárgyalás nélkül meghozott hagyatékátadó végzésben figyelmeztetni kell.
(6) Tárgyalás tartása esetében, valamint tárgyaláson történő hagyatékátadásra való áttérést követően, ha az eljárás 
folyamán bekövetkezett változás következtében tárgyalás nélküli hagyatékátadásnak lenne helye, a  közjegyző 
áttérhet a tárgyalás nélküli hagyatékátadásra.



9368 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

(7) A  tárgyalás tartása iránti kérelem visszautasítására a  fellebbezés visszautasítására irányadó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.”

53. §  A Hetv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A hagyatéki eljárás költségeinek megfizetésére megfelelő határidőt kell tűzni, amely az eljárást befejező 
végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napnál későbbi nem lehet.
(2) A meg nem fizetett közjegyzői díjazás erejéig a hagyatékon a közjegyzőt törvényes zálogjog illeti meg.
(3) A  törvényes zálogjog létrejöttét a  közjegyző – a  zálogjoggal biztosított követelés meghatározását is magában 
foglaló – végzéssel állapítja meg.
(4) A  közjegyzőt megillető törvényes zálogjogot a  megfelelő nyilvántartásba a  közjegyző (3)  bekezdés szerinti 
jogerős végzése alapján a  megkeresésben megjelölt hagyatéki vagyontárgyra vonatkozóan a  közjegyző 
megkeresésére jelzálogjogként kell bejegyezni, ehhez a  zálogkötelezett bejegyzési engedélye, illetve 
a bejegyzéshez hozzájáruló zálogjogi nyilatkozata nem szükséges.
(5) Arra alkalmas hagyatéki vagyontárgyon a  törvényes zálogjog a  közjegyző (3)  bekezdés szerinti végzése és 
megkeresése alapján a zálogkötelezett hozzájárulása nélkül óvadékként is létrejöhet.”

54. §  A Hetv. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Fellebbezésnek van helye a hagyatéki eljárás során
1. a hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelmet visszautasító és elutasító,
2. a helyszíni leltár felvétele iránti kérelmet visszautasító és elutasító,
3. a biztosítási intézkedés tárgyában hozott,
4. végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét, létre nem jöttét, megszűnését megállapító vagy 
a megszűnés megállapítására irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,
5. a  végrendeleti végrehajtót az  örökhagyó egyes rendelkezéseinek teljesítése alól felmentő, vagy a  felmentésre 
irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,
6. a hagyatéki eljárás felfüggesztése tárgyában hozott,
7. az egyezség jóváhagyása tárgyában hozott,
8. a hagyatéki eljárást megszüntető,
9. a hagyatéki eljárás megismétlése tárgyában hozott,
10. a tárgyalás tartása iránti kérelmet visszautasító,
11. az özvegyi jog megváltása tárgyában hozott,
12. a hagyatékátadási terhek és az öröklési illeték kifizetése céljából a hagyatéki vagyontárgy értékesítése, bírósági 
letétbe helyezett vagy közjegyzői letétbe vett készpénz és vagyontárgy birtokba vételének az  ideiglenes hatályú 
hagyatékátadás esetén a hagyatékból való kifizetése engedélyezése tárgyában hozott,
13. a megismételt hagyatéki eljárás ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése tárgyában hozott,
14. a  leltárba felvett vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra az  örökhagyó túlélő házastársa (volt házastársa) 
által házastársi vagyonközösség jogcímén, vagy az  örökhagyót túlélő élettársa (volt élettársa) által az  együttélés 
alatt keletkezett vagyonközösségből őt megillető részesedés jogcímén bejelentett igény tárgyában hozott,
15. a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejötte tárgyában hozott,
16. a 75. § szerinti törvényes zálogjog létrejötte tárgyában hozott, valamint
17. a fellebbezést visszautasító
végzés ellen.”

55. §  A Hetv. 118. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  eljárás során adat merül fel arra, hogy az  örökhagyó haláleseti kedvezményezettet nevezett meg, 
a pénzügyi intézmény a közjegyző erre vonatkozó megkeresésében foglalt – a kötelesrész alapjának számításához 
szükséges – adatszolgáltatásra köteles.”

56. §  A Hetv. „Átmeneti rendelkezés” című alcíme a következő 126. §-sal egészül ki:
„126.  § E törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni.”
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57. §  A Hetv.
a) 19. § (3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
b) 53. § (1) és (2) bekezdésében a „hagyaték tárgyalására” szövegrész helyébe a „hagyatéki tárgyalásra” szöveg,
c) 88. § (1) bekezdés b) pontjában az „elutasította” szövegrész helyébe a „visszautasította” szöveg,
d) 81.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 96.  § (1)  bekezdésében, valamint 97.  § (1) és (2)  bekezdésében 

a  „berekesztéséig” szövegrész helyébe a  „berekesztéséig, illetve tárgyalás nélküli hagyatékátadás esetén 
a hagyatékátadó végzés meghozataláig” szöveg

lép.

58. §  Hatályát veszti a Hetv. „A hagyaték átadása tárgyalás nélkül” alcíme.

8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

59. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 66. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem lehet a Tanács tagja az, aki a megelőző mindkét ciklusban a Tanács tagja volt.
(1b) Nem lehet a  kollégiumnak a  tagja az  a  személy, aki a  megelőző mindkét ciklusban ugyanezen kollégiumnak 
a tagja volt.”

60. §  Hatályát veszti a Civil tv. 66. § (1) bekezdés f ) pontja.

9. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló  
2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

61. §  Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény  
10. § (3) bekezdésében az „átalakuló jogi személy csak akkor tagadhatja meg” szövegrész helyébe az „átalakuló jogi 
személy nem tagadhatja meg” szöveg lép.

10. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

62. §  A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (a továbbiakban: Bvktv.)  
2. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„3. tényleges tulajdonos: a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a) és b) alpontja szerinti tényleges tulajdonos.”

63. §  A Bvktv. 13. § (3) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza)
(a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás)
„ag) vezető állású személyének, tagjának és tényleges tulajdonosának nevét, születési nevét, anyja nevét, születési 
helyét és idejét, jogi személy vagy nem jogi személy szervezet esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,”

64. §  A Bvktv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az  engedély kiadására, visszavonására és a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nyilvántartására irányuló 
eljárásban – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – a  hivatal az  MNB tv. 46.  §-ában, 47.  § (1)  bekezdésében, 
49–49/C.  §-ában, 50–50/A.  §-ában, 51.  § (1)  bekezdésében, 53.  §-ában, valamint 57/B–58.  §-ában foglalt 
rendelkezések szerint jár el.
(2) A  hivatal elnöke rendeletében meghatározza azt a  hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint vezetői 
hatáskörrel rendelkező, a hivatal alkalmazásában álló személyt vagy a hivatal azon szervét, aki, illetve amely döntést 
hoz az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban.”
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65. § (1) A Bvktv. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő nem lehet az, akit
a) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. Fejezet  
VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény, a  XV. Fejezet VIII. címében meghatározott 
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, 
légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, 
bűnszervezetben részvétel, önbíráskodás, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, 
XVII. Fejezetben meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. Fejezetben meghatározott vagyon elleni 
bűncselekmény,
b) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetben meghatározott korrupciós 
bűncselekmény, terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása, jármű hatalomba kerítése, bűnszervezetben 
részvétel, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, 
okirattal visszaélés, XXXV–XLIII. Fejezetben meghatározott bűncselekmény
elkövetése miatt elítéltek, a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésig.”

 (2) A Bvktv. 18/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ha a bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezet tevékenységét nem üzletszerűen látja el,)
„c) vezető állású személye, természetes személy tagja, illetve tényleges tulajdonosa nem lehet olyan személy, akivel 
szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn.”

 (3) A Bvktv. 18/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  bizalmi vagyonkezelési szerződést közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
magánokiratba kell foglalni. A  közjegyző, az  ügyvéd vagy a  kamarai jogtanácsos az  okiratszerkesztés során 
vagy a  szerződés ellenjegyzésekor megvizsgálja az  (1)  bekezdés vagy a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételek 
fennállását. A  bizalmi vagyonkezelési szerződésnek a  vizsgálat elvégzésére tekintettel tartalmaznia kell a  jogi 
személy vagy nem jogi személy szervezet bizalmi vagyonkezelő vezető állású személyének, természetes személy 
tagjának, illetve tényleges tulajdonosának nevét, anyja nevét és lakcímét is.
(4) A  bizalmi vagyonkezelő a  közjegyző, az  ügyvéd vagy a  kamarai jogtanácsos előtt az  (1)  bekezdés vagy 
a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételeknek való megfelelést hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja. 
A  közjegyző, az  ügyvéd vagy a  kamarai jogtanácsos a  (3)  bekezdés szerinti vizsgálat elvégzése céljából kezeli 
a hatósági bizonyítványban szereplő személyes adatokat, és a hatósági erkölcsi bizonyítványt az okiratszerkesztéstől 
vagy a szerződés ellenjegyzésétől számított három évig megőrzi.”

66. § (1) A Bvktv. 20. § (1) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
[A bejelentést írásban a  hivatalhoz kell előterjeszteni, és annak tartalmaznia kell a  nem üzletszerűen eljáró bizalmi 
vagyonkezelő (a továbbiakban ezen alcímben: bejelentő), a  vagyonrendelő és a  szerződésben meghatározott 
kedvezményezett]
(a jogi személy, nem jogi személy szervezet)
„ae) – kizárólag a bejelentő esetén – vezető állású személyét, tagját és tényleges tulajdonosát, valamint azok b) pont 
ba)–bd) alpontja szerinti adatait,”

 (2) A Bvktv. 20. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez mellékelni kell)
„d) ha az nem új bizalmi vagyonkezelési szerződés bejelentésére irányul, a vagyonrendelő nyilatkozatát arról, hogy 
a  bizalmi vagyonkezelési szerződés módosítása kizárólag a  bizalmi vagyonkezelő személyében történő változást 
tartalmazza.”

67. § (1) A Bvktv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatal a  bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján átruházott kezelt vagyonokra vonatkozó adatok 
felkutathatósága, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával 
összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából nyilvántartást vezet a  nem üzletszerűen eljáró bizalmi 
vagyonkezelőkről, a  velük szerződő vagyonrendelőkről és a  közöttük létrejött szerződésben meghatározott 
kedvezményezettekről.”

 (2) A Bvktv. 22. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„e) – ha a korábbi bizalmi vagyonkezelő visszahívására és egyidejűleg új bizalmi vagyonkezelő kijelölésére került sor –  
a korábbi bizalmi vagyonkezelőt, valamint a jogutódlás tényét.”
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 (3) A Bvktv. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hivatal a  bizalmi vagyonkezelési jogviszony nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint törléséről  
– a 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – értesíti az állami adóhatóságot.”

68. §  A Bvktv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  bejelentő köteles – a  módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított nyolc napon 
belül – bejelenteni a  hivatalnak a  nyilvántartásban szereplő adatok megváltozását, valamint azt a  tényt is, hogy 
a nyilvántartásba vétel feltételei a továbbiakban nem állnak fenn.
(2) A hivatal az adatváltozást bejegyzi a nyilvántartásba, vagy a 25. § szerinti intézkedést alkalmazza.”

69. §  A Bvktv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § (1) A  bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartására és a  bejelentési bizonyítvány kiállítására, illetve 
visszavonására irányuló eljárásban – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – a  hivatal az  MNB tv. 46.  §-ában,  
47.  § (1)  bekezdésében, 49–49/C.  §-ában, 50–50/A.  §-ában, 51.  § (1)  bekezdésében, 53.  §-ában, valamint 
57/B–58. §-ában foglalt rendelkezések szerint jár el.
(2) A  hivatal elnöke rendeletében meghatározza azt a  hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint vezetői 
hatáskörrel rendelkező, a hivatal alkalmazásában álló személyt vagy a hivatal azon szervét, aki, illetve amely döntést 
hoz az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban.”

70. §  A Bvktv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Bvktv. 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A hivatal, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB tv. 46. §-ban, 47. § (1) bekezdésében, 49–50/A. §-ában, 
51.  § (1)  bekezdésében, 52–53.  §-ában, valamint 57/B–58.  §-ában foglalt rendelkezések szerint vizsgálja, hogy 
a nyilvántartásba vétel feltételei megvalósulnak-e
a) a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások és
b) a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok
vonatkozásában.
(1a) A  hivatal elnöke rendeletében meghatározza azt a  hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint vezetői 
hatáskörrel rendelkező, a hivatal alkalmazásában álló személyt vagy a hivatal azon szervét, aki, illetve amely döntést 
hoz az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban.”

71. §  A Bvktv. 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás az  (1)  bekezdés szerint nem csatolta a  10.  § (2)  bekezdés q)  pontja 
szerinti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a  hivatal a  bűnügyi nyilvántartó szervtől a  Bnytv. 69.  § (2)  bekezdésében 
foglalt adatok megadásával a Bnytv. 71. § (2) bekezdése szerinti adatigényléssel vizsgálja meg azt, hogy felmerül-e 
a  kérelmező vezető állású személyére, természetes személy tagjára, tényleges tulajdonosára, munkavállalójára 
vonatkozó, a 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve b) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.”

72. §  A Bvktv. V. Fejezete a következő 19. és 20. alcímmel egészül ki:
„19. Egyes bejelentési feltételek fennállásának vizsgálata
36. § (1) Az ellenőrzés alá eső, nem üzletszerűen eljáró azon bizalmi vagyonkezelő esetén, aki az adott év július 30. 
napján a nyilvántartásban szerepel, a hivatal a bűnügyi nyilvántartó szervtől a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében foglalt 
adatok megadásával a Bnytv. 71. § (2) bekezdése szerinti adatigényléssel vizsgálja meg azt, hogy felmerül-e a nem 
üzletszerűen eljáró természetes személy bizalmi vagyonkezelőre, jogi személy vagy nem jogi személy szervezet 
esetén vezető állású személyére, természetes személy tagjára, tényleges tulajdonosára a 18/A. § (1) bekezdése vagy 
(2) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.
(2) Ha a  hivatal a  kizáró ok fennállását megállapítja, és a  kezelt vagyonnak nincs másik bizalmi vagyonkezelője, 
a  hivatal a  25.  § c)  pontja szerint a  bizalmi vagyonkezelési jogviszonyra vonatkozó adatokat határozatával törli 
a  nyilvántartásból, és erről a  vagyonrendelőt vagy a  vagyonrendelő jogai gyakorlására jogosult személyt (a 
továbbiakban együtt e  § alkalmazásában: vagyonrendelő), ezek hiányában pedig a  kedvezményezettet is értesíti 
azzal, hogy ha a bizalmi vagyonkezelő a kizáró okot nem hárítja el, a vagyonrendelő élhet a bizalmi vagyonkezelő 
visszahívásának és másik bizalmi vagyonkezelő kijelölésének, a  kedvezményezett pedig az  erre irányuló bírósági 
eljárás kezdeményezésének jogával.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti határozat bizalmi vagyonkezelőnek történő kézbesítését követő 90 napon belül
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a) a törölt bizalmi vagyonkezelő a vele szemben fennálló kizáró okot megszünteti, és ezt megfelelő módon igazolja, 
vagy
b) a  vagyonrendelő által kijelölt új bizalmi vagyonkezelő igazolja a  bejegyzési feltételek fennállását, valamint 
csatolja a 20. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot,
a hivatal bejegyzi az adatokat a nyilvántartásba.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti határidőben a  kedvezményezett igazolhatja, hogy a  kizáró okkal érintett bizalmi 
vagyonkezelő visszahívása, és ezzel egyidejűleg új bizalmi vagyonkezelő kijelölése érdekében a  bíróságnál 
kezdeményezte a 37. § szerinti eljárást.
(5) Ha a  (3) vagy a  (4)  bekezdés szerinti körülmények igazolására nem kerül sor, a  hivatal a  (2)  bekezdés szerinti 
határozat bizalmi vagyonkezelőnek történő kézbesítését követő 90. nap elteltével a  bizalmi vagyonkezelési 
jogviszonynak a nyilvántartásból való törléséről értesíti az állami adóhatóságot.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti értesítés alapján az  állami adóhatóság törli a  bizalmi vagyonkezelő által kezelt 
vagyon adószámát. Az  adószám törléséről hozott adóhatósági döntés véglegessé válásának napján a  bizalmi 
vagyonkezelési szerződés megszűnik.

20. A bizalmi vagyonkezelő bíróság általi kijelölése
37. § (1) Ha a hivatal a 18/A. § szerinti kizáró ok fennállását határozatával megállapítja, és a kezelt vagyonnak nincs 
másik bizalmi vagyonkezelője, a  bizalmi vagyonkezelőt megbízatásából a  kedvezményezett kérelmére a  bíróság 
másik vagyonkezelő egyidejű kijelölése mellett visszahívhatja. Az eljárás során a bíróságnak a 18/A. § (1) bekezdése 
vagy (2) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fennállását kell vizsgálnia.
(2) A bíróság eljárását a kedvezményezettnek a hivatal határozatának kézhezvételétől számított 60 napon belül kell 
kezdeményeznie, melynek során csatolnia kell a hivatal 36. § (3) bekezdése szerinti értesítését.
(3) A bíróság jogerős döntéséről értesíti a hivatalt.
(4) A  bíróság új bizalmi vagyonkezelő kijelölésére irányuló döntését követő 30 napon belül az  új bizalmi 
vagyonkezelő kezdeményezi a 19. § szerinti nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatását.”

73. §  A Bvktv. 47. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a  18.  § (2)  bekezdésében, a  30.  § (2)  bekezdésében, valamint a  31.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
hatáskörgyakorlásra, valamint a hatáskör gyakorlójának helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

74. §  A Bvktv. 29/A. alcíme a következő 48/B. §-sal egészül ki:
„48/B.  § (1) A  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2019. évi CXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 13.  § (3)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában 
szereplő új adatokat a  32.  § (1)  bekezdése szerinti igazolási kötelezettsége keretében 2020. július 30-ig jelenti be 
a hivatalnak.
(2) E  törvénynek a  Módtv2.-vel megállapított 18/A.  § (1)  bekezdése és (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételeket 
a Módtv2. hatálybalépését követően bizalmi vagyonkezelői feladatokat vállaló személyek esetén kell alkalmazni.
(3) A  Módtv2.-vel megállapított 36.  §-t a  Módtv2. hatálybalépését követően bejelentett bizalmi vagyonkezelői 
jogviszonyok esetén kell alkalmazni.
(4) Ha a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő által a Módtv2. hatálybalépését megelőzően kötött bizalmi 
vagyonkezelési szerződésben a  Módtv2. hatálybalépését követően a  bizalmi vagyonkezelő személyében változás 
következik be, a hivatal a 36. § szerinti ellenőrzést ezen szerződés tekintetében is elvégzi.”

75. §  A Bvktv. 50. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„e) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontja, a  18/A.  § (1)  bekezdése, (2)  bekezdés c)  pontja, valamint 36.  §-a a  pénzügyi 
rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a  2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/849 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 47. cikkének”
(való megfelelést szolgálja.)
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76. §  A Bvktv.
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vezető állású személye és tagja” szövegrész helyébe a „vezető állású 

személye, tagja és tényleges tulajdonosa” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény” szövegrész helyébe 

a „Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény” szövegrész helyébe az „az MNB tv.” 

szöveg,
d) 4. § (3a) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdésében az „aa)–ae) alpontjában” szövegrész helyébe az „aa)–ae) és ag) alpontjában” szöveg,
f ) 10. § (2) bekezdés q) pontjában a „természetes személy tagjának” szövegrész helyébe a „természetes személy 

tagjának, tényleges tulajdonosának” szöveg,
g) 11.  § (3)  bekezdésében a „természetes személy tagjára” szövegrész helyébe a „természetes személy tagjára, 

tényleges tulajdonosára” szöveg,
h) 14. § (1) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül, a 13. § (3) bekezdés 

a) pont ag) alpontja szerinti adatok tekintetében a 32. § (1) bekezdésében megjelölt időpontig” szöveg,
i) 18/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „előírásoknak, valamint” szövegrész helyébe az „előírásoknak” szöveg,
j) 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „tevékenységet” szövegrész helyébe a „tevékenységet, valamint” szöveg,
k) 22.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „20.  § (1) és (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „20.  § 

(1) bekezdésében” szöveg,
l) 32.  § (2)  bekezdésében a  „beszámoló” szövegrész helyébe a  „beszámoló, továbbá a  10.  § (2)  bekezdés 

q) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány” szöveg,
m) 46.  § (2)  bekezdésében az  „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben” szövegrész helyébe  

az „az MNB tv.-ben” szöveg
lép.

11. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

77. §  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 13.  § (2)  bekezdés c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a névjegyzékből történő törlésre)
„c) az  (1) bekezdés c), f )–h) pontja, vagy i) pont ib) alpontja alapján kerül sor, az  igazságügyi szakértő a határozat 
véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül”
(a névjegyzékbe nem vehető fel.)

78. §  A Szaktv. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  igazságügyi szakértő névjegyzékből való törlésére az  (1)  bekezdés a), c), f )–h)  pontja, vagy 
i)  pont ib) vagy ic)  alpontja alapján került sor, a  névjegyzékbe való felvétel iránti újabb kérelme esetén  
az  5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában megjelölt kötelező szakértőjelölti jelölti időt vagy szakértőjelöltként kötelező 
szakmai közreműködőként elvégzett ügyszámot nem kell igazolnia.”

79. §  A Szaktv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az igazságügyi szakértő tevékenységét értékelni kell, ha
a) az igazságügyi szakértő ezt maga kéri, vagy
b) az 55. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a névjegyzéket vezető hatóság ezt kezdeményezi.
(2) Az igazságügyi szakértő tevékenységének szakmai értékelését az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül más 
nem kérheti.
(3) Ha az  igazságügyi szakértő szakmai értékelését az (1) bekezdés a) pontja szerint maga kéri, köteles a miniszter 
rendeletében meghatározott díjat megfizetni.”

80. §  A Szaktv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  értékelést megalapozó vizsgálatot a  minőségbiztosítási bizottság a  18.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
esetben a  miniszter rendeletében meghatározott díj Kamara részére történő megfizetését, a  18.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti esetben a névjegyzéket vezető hatóság erre irányuló megkeresését követően haladéktalanul, de 
legfeljebb nyolc napon belül elrendeli.
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(2) A minőségbiztosítási bizottság a vizsgálat elrendelésével egyidejűleg, annak lefolytatására legalább háromtagú 
szakmai értékelő tanácsot jelöl ki. A  szakmai értékelő tanácsot a  minőségbiztosítási bizottság egy tagja vezeti; 
a  szakmai értékelő tanács további két tagját az  értékeléssel érintett szakterületen alapított szakmai tagozatból 
kell kijelölni. Amennyiben az  igazságügyi szakértő tevékenységét több szakterületen végzi, minden szakterülettel 
további egy tanácstagot kell kijelölni, az adott szakterületen érintett tagozatból.”

81. §  A Szaktv. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Alkalmatlan minősítés esetén a  minőségbiztosítási bizottság kezdeményezésére a  Kamara elnöksége  
(a továbbiakban: elnökség) az igazságügyi szakértőt a Kamarából kizárja. Az elnökség a kizárás kérdésében hozott 
határozatát kézbesíti az értékelt igazságügyi szakértőnek és a névjegyzéket vezető hatóságnak.”

82. §  A Szaktv. 44. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szakértő köteles az  ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába bejelenteni az  elektronikus ügyintézés 
általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét. A  Kamara által az  e  bekezdés szerinti 
elérhetőségre küldött küldemény kézbesítésére az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdését alkalmazni kell.”

83. §  A Szaktv. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a)–(2h) bekezdéssel egészül 
ki:
„(2) A Kamara tagjai a küldöttgyűlésbe hetven küldöttet választanak. A küldöttek jelölésének és megválasztásának 
részletes szabályait az alapszabály állapítja meg.
(2a) A  küldöttgyűlésbe a  küldötteket a  Kamara tagjai négyévente általános és egyenlő választójog alapján, 
közvetlen és titkos szavazással, elektronikus úton a küldöttjelöltek közül választják.
(2b) Küldöttjelölt az a kamarai tag,
a) aki területi igazságügyi szakértői kamaránál nem töltött be elnöki, illetve elnökhelyettesi pozíciót,
b) akit a Kamara elnökének nem választottak még újra, és
c) aki valamely szakmai tagozat támogatását vagy a  Kamara tagjai egy százalékának az  elektronikus úton 
előterjesztett ajánlását megszerzi, és a jelöltséget vállalja.
(2c) Egy igazságügyi szakértő egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat és legfeljebb a küldöttgyűlés létszámának 
megfelelő számú ajánlást adhat le. Egy tagozat legfeljebb öt, a  szakmai tagozatba tartozó küldöttjelöltet 
támogathat.
(2d) Az elektronikus ajánlás során alkalmazott elektronikus hírközlési rendszernek biztosítania kell
a) az ajánlási jog gyakorlását valamennyi választásra jogosult igazságügyi szakértő számára,
b) az egyedi azonosítás alapján az ajánlásra jogosultak névjegyzékének a vezetését,
c) az ajánlás hiteles visszaigazolását az igazságügyi szakértő számára,
d) azt, hogy egy tag egy jelöltet csak egy ajánlással támogathasson,
e) azt, hogy egy tag legfeljebb a küldöttgyűlés létszámának megfelelő ajánlást adhasson le, valamint
f ) az ajánlások összeszámlálása során az eredmény utólagos ellenőrizhetőségét.
(2e) Az elektronikus szavazás során alkalmazott elektronikus hírközlési rendszernek biztosítania kell
a) az  általános, egyenlő, közvetlen, egyszeri és titkos választójog gyakorlását valamennyi választásra jogosult 
kamarai tag számára,
b) az egyedi azonosítás alapján a választási névjegyzék vezetését,
c) azt, hogy egy választásra jogosult csak egyszer adhassa le a szavazatát, valamint
d) a szavazatszámlálás során az eredmény utólagos ellenőrizhetőségét.
(2f ) A  szakmai tagozatok által támogatott küldöttjelöltek közül tagozatonként a  legtöbb szavazatot szerzett jelölt 
küldötté válik. A  küldöttgyűlés fennmaradó helyein küldötté azok a  küldöttjelöltek válnak, akik a  választáson 
a legtöbb szavazatot kapták.
(2g) Amennyiben azonos számú szavazat folytán a megválasztott személyek száma meghaladja a megválasztható 
küldöttek számát, az  azonos szavazatot kapott küldöttjelöltek közül a  választási bizottság elnöke és legalább két 
tagja – az érintettek előzetes értesítése mellett – sorsolással dönti el a küldöttek megválasztását.
(2h) A  küldöttjelöltek a  sorsoláson jelen lehetnek, de távollétük a  sorsolás megtartásának nem akadálya. 
A  sorsolásról az  érintetteket előzetesen – legkésőbb a  sorsolás előtt három nappal – értesíteni kell. Az  előzetes 
értesítésnek tartalmaznia kell a sorsolás helyét, időpontját, valamint az e bekezdés szerintiekre való figyelmeztetést.”
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84. §   A Szaktv. 75. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  Kamara elnökét és elnökhelyetteseit a  Kamara tagjai általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és 
titkos szavazással, elektronikus úton az elnök-, illetve az elnökhelyettes-jelöltek közül választják.
(3) Az elnöki, illetve az elnökhelyettesi tisztség betöltésére jogosult, és a jelöltséget vállaló kamarai tagok közül,
a) elnökjelölt az a három igazságügyi szakértő,
b) elnökhelyettes-jelölt az a tíz igazságügyi szakértő,
aki e  tisztségre a  Kamara tagjaitól a  legtöbb elektronikus úton előterjesztett ajánlást megszerzi, és akit a  Kamara 
elnökének nem választottak még újra.
(3a) Ha a (3) bekezdésben meghatározottak közül ajánlásegyenlőség miatt nem lehet megállapítani, hogy ki a jelölt, 
az azonos számú ajánlást szerző valamennyi kamarai tag jelöltté válik.”

85. §  A Szaktv. 75. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Kamara elnöke az  lesz, aki a  választáson az  egyéni jelöltek közül a  legtöbb elektronikus úton előterjesztett 
szavazatot kapta.
(5) A Kamara elnökhelyettesei azok lesznek, akik a választáson az egyéni jelöltek közül a legtöbb elektronikus úton 
előterjesztett szavazatot kapták.”

86. §  A Szaktv. 75. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Kamara elnökének, illetve elnökhelyetteseinek választása során szavazategyenlőség esetén szükséges 
sorsolásra, a  jelöltek sorsoláson való jelenlétére, az  elektronikus ajánlásra, illetve az  elektronikus szavazásra 
a küldöttek megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

87. §  A Szaktv. 87.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő (4) és 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  tisztségviselők megbízatása vagy kinevezése az  új tisztségviselők megválasztásának vagy kinevezésének 
napján szűnik meg.
(3) Ha a tisztségviselő megbízatása vagy kinevezése egyéb okból szűnik meg,
a) a kinevezésre jogosult szerv a megbízatás vagy kinevezés megszűnésétől számított harminc napon belül kinevezi 
az új tisztségviselőt,
b) a  választás kiírására jogosult szerv tizenöt napon belül a  lehető legkorábbi, de legfeljebb a  kiírástól számított 
hatvanadik napra az új tisztségviselő megválasztására választást ír ki.
(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a tisztségviselő általános választásáig négy hónapnál kevesebb van hátra.
(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az új tisztségviselők megbízatása, kinevezése kezdő napjáig, illetve a megbízatás, 
kinevezés miniszteri jóváhagyásáig, illetve a  korábbi tisztségviselő tekintetében megbízatása, kinevezése 
megszűnését eredményező egyéb ok bekövetkezéséig a  korábbi tisztségviselők ügyvezetőként gyakorolják 
hatáskörüket, ennek során átadás-átvételre a hatáskörükbe tartozó ügyeket előkészítik, hatáskörüket kizárólag az új 
tisztségviselők megbízatásának az  elnyeréséhez szükséges, valamint a  jogszabályból vagy kamarai szabályzatból 
fakadó halaszthatatlan feladataik végrehajtása érdekében gyakorolhatják.”

88. §  A Szaktv. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.  § Ha a  cselekmény – amely miatt a  kezdeményező szerint fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítható 
a  fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő – folyamatban lévő bírósági vagy más hatósági eljárást érint, 
vagy a  fegyelmi eljárás kezdeményezésére a  21.  § (6)  bekezdés a)  pontja alapján került sor, a  fegyelmi tanács 
a  fegyelmi eljárást annak megindításával egyidejűleg határozattal felfüggeszti a  bíróság, más hatóság, vagy 
a  minőségbiztosítási bizottság határozatának jogerőre emelkedéséig vagy véglegessé válásáig. A  határozatot 
kézbesíteni kell a  fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a  Kamara elnökének, a  névjegyzéket vezető 
hatóságnak és a kezdeményezőnek.”

89. §  A Szaktv. 81. alcíme a következő 159/B. §-sal egészül ki:
„159/B.  § (1) E  törvénynek az  egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvénnyel  
(a továbbiakban: Mód. törvény) módosított 13. § (1) bekezdés f ) és g) pontját, valamint (2) bekezdés b) és c) pontját 
a  Mód. törvény hatálybalépését követően fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben 
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) E  törvénynek a  Mód. törvénnyel módosított választási szabályait a  Kamara tisztségviselőinek a  módosítások 
hatálybalépését követő választása esetében kell alkalmazni.
(3) A  2019. december 31-én a  nyilvántartásban szereplő igazságügyi szakértő a  Mód. törvénnyel megállapított 
44. § (1a) bekezdése alapján az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába 2020. április 1-jéig köteles bejelenteni 
az elektronikus ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.”

90. §  A Szaktv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

91. §  A Szaktv.
a) 4. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, 57. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „az állami tisztviselőkről szóló 

törvény szerinti állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban” szöveg,

b) 4.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „szolgálati jogviszonyban;” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyban 
vagy – a  30.  § (7)  bekezdése szerinti esetben – a  Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban;” 
szöveg,

c) 7.  § (2)  bekezdésében a „– szükség esetén – szakvéleményt” szövegrész helyébe a „kikérheti a  feladat- és 
hatáskörében érintett költségvetési szerv véleményét vagy a (3) bekezdés szerinti szakvéleményt” szöveg,

d) 11.  § (2)  bekezdésében a  „valamint 1.18.1. és 1.18.2.  alpontjában” szövegrész helyébe az  „1.18.1. és 
1.18.2. alpontjában, valamint 1.22. és 1.23. pontjában” szöveg,

e) 13.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „két egymást követő negyedévben” szövegrész helyébe az „a naptári év 
tekintetében” szöveg,

f ) 13.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „negyedévente” szövegrész helyébe az  „a naptári év első három 
negyedévében” szöveg,

g) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „d), e) és g)” szövegrész helyébe a „d) vagy e)” szöveg,
h) 20. § (1) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,
i) 43.  § (3)  bekezdésében a „megküldött” szövegrész helyébe a „részére megküldött vagy nála keletkezett” 

szöveg,
j) 48.  § (1)  bekezdésében az „alkalmazottja a” szövegrész helyébe az „alkalmazottja vagy a  nevében eljáró 

igazságügyi szakértő a” szöveg,
k) 68.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az „az állami vezetői szolgálati jogviszony, az  állami vezetőként betöltött 

jogviszony” szövegrész helyébe az „a politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonya, a  közigazgatási 
államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya” szöveg,

l) 109. § (1) bekezdés a) pontjában az „igazságügyi szakértő,” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértő vagy 
eseti szakértő,” szöveg

lép.

92. §  Hatályát veszti a Szaktv.
a) 11. § (3) bekezdésében az „1.16. és ” szövegrész,
b) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , szándékosan” szövegrész,
c) 17. § (4) bekezdése,
d) 21. § (4) bekezdése,
e) 55. § (1) bekezdés f ) pontjában a „ha” szövegrész,
f ) 55. § (3) bekezdésében a „ a 18. § (2) bekezdése szerint” szövegrész,
g) 88. § (2) bekezdésében a „ fegyelmi vagy” szövegrész,
h) 139. § (2) bekezdés b) pontja,
i) 139.  § (2)  bekezdés j)  pontjában az „a külön minősítéssel rendelkező igazságügyi szakértőkre vonatkozó 

szabályokat,” szövegrész.

12. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

93. §  Hatályát veszti az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a) 2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 27.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 66.  § (1)  bekezdésében, valamint  

70. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati,”,
b) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az „az állami szolgálati,”
szövegrész.
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13. Záró rendelkezések

94. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 26. §, 27. §, a 43–45. §, a 48–58. § és a 93. § 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 46. § és 47. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

95. § (1) E törvény 3. alcíme
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

15. és 25. cikkének;
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 55a. és 59. cikkének
való megfelelést szolgálja.

 (2) A törvény tervezete 3. alcímében foglalt rendelkezéseinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (3) E törvény 28. §-a az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (4) E  törvény 10. alcíme a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint  
a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (5) E törvény 10. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (6) E törvény 11. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

1. melléklet a 2019. évi CXVII. törvényhez

Hatályukat vesztik az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 1.  melléklet 1.11.  pontjában  
az „a megszerzés időpontjával” szövegrészek.

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

2019. évi CXVIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes 
jogszabályok módosításáról*

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1. § (1) Az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a  továbbiakban: Öpt.) 9/A.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység hetvenötezer forint.”

 (2) Az Öpt. 9/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pénztár által fizetendő változó díj éves mértéke a pénztári vagyon piaci értékének 0,3 ezreléke.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

2. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Ltp.) 3.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) a  működési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az  állami 
támogatásra jogosult szerződéses módozatokra vonatkozó modellszámítások alapján az  általános szerződési 
feltételek a  szerződések teljesíthetőségét nem mutatják tartósan garantáltnak, vagy a  szerződéses összegek 
kiutalását indokolatlanul elhalasztanák, méltánytalanul hosszú minimális megtakarítási időket határoznak meg, 
vagy a  betételhelyezők egyéb érdekeit nem védik megfelelően. Állami támogatásra nem jogosult szerződéses 
módozatok esetén ezen feltételek teljesítését az MNB ellenőrzési eljárás keretében vizsgálja.”

3. § (1) Az Ltp. 7. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  megtakarítást nem szükséges egyenlő részletekben teljesíteni olyan 
lakás-előtakarékossági szerződés esetén, amelyhez nem kapcsolódik állami támogatás.”

 (2) Az Ltp. 7. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést olyan lakás-előtakarékossági szerződés esetén, amelyhez nem kapcsolódik 
állami támogatás. Ebben az  esetben a  betétből kivehető részösszeg mértékét a  lakástakarékpénztár az  általános 
szerződési feltételekben határozza meg.”

4. §  Az Ltp. 12. § (1) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és hitelnyújtáson, valamint áthidaló 
kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő tevékenységeket végezheti:)
„f ) vele szoros kapcsolatban álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtását,
g) bizalmi szolgáltatást,
h) likviditáskezelési céllal legfeljebb 6 hónapra szóló repó- és fordított repóügyletek megkötését.”

5. §  Az Ltp. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  lakástakarékpénztár által felvett kölcsönök, illetve az  általa kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, ide nem értve az  értékpapír fedezete mellett kötött repóügyleteket (a  továbbiakban együtt: felvett 
kölcsönök) állománya a  10.  § (2)  bekezdésében foglalt eset kivételével nem haladhatja meg a  folyósított áthidaló 
kölcsöneinek állományát. A  felvett kölcsönök állománya – beleértve a  10.  § (2)  bekezdésében foglalt esetet 
is – a  kölcsönfelvételkor, illetve a  hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásakor nem haladhatja meg 
a betétállomány 40%-át.”

6. §  Az Ltp. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  lakástakarékpénztár szabad eszközei előző hónap utolsó napján meglévő állományának legfeljebb húsz 
százalékát helyezheti ki egy évnél nem hosszabb lejáratra a  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
országban székhellyel rendelkező hitelintézeteknél, melybe nem értendő bele a  lakástakarékpénztár bármely 
Európai Unió tagállamának központi bankjánál vagy a lakástakarékpénztár anyavállalatánál vezetett fizetési számlák 
és az ott elhelyezett betétek egyenlege.”

7. §  Az Ltp. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános szerződési feltételek módosításához az állami támogatás nélküli módozatokra vonatkozó általános 
szerződési feltételek kivételével az MNB engedélye szükséges.”

8. §  Az Ltp. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  lakás-előtakarékosság állami támogatására az a  lakás-előtakarékoskodó vagy kedvezményezett jogosult, aki 
Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgár,
b) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a  szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló 
személy, vagy
c) bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy.”
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9. §  Az Ltp. 23. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  lakás-előtakarékoskodó az  állami támogatás iránti kérelmet nyújt be a  lakástakarékpénztárhoz, 
a  lakástakarékpénztár a  természetes személy lakáselőtakarékoskodó vagy – amennyiben kedvezményezettet 
jelölnek meg – a  kedvezményezett személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, lakcímét, nem természetes 
személy nevét, adószámát és az  épület címét, helyrajzi számát a  jogosultság ellenőrzése céljából megküldi 
a kincstár részére. A támogatás folyósítása és összegének megállapítása, valamint a jogosultság ellenőrzése céljából 
a lakástakarékpénztár megküldi továbbá a kincstár részére a szerződés megkötésének időpontját, a megtakarítási év 
kezdetét, a betétszámlára az adott megtakarítási évben befizetett összeget, töredék megtakarítási év esetén annak 
végét és a szerződésben rögzített lakáskölcsön kamatát. A kincstár a lakástakarékpénztár által továbbított adatokról 
nyilvántartást vezet.
(4) A kincstár a (3) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatás felvételét követő 10 évig kezelheti a támogatásra 
való igényjogosultság ellenőrzése céljából.”

10. §  Az Ltp.
a) 11.  § (6)  bekezdésében a „hitelkérelem benyújtásának napját követően” szövegrész helyébe a „hitelkérelem 

benyújtásának napján vagy azt követően” szöveg,
b) 12.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „áthidaló kölcsön nyújtásán kívül kizárólag” szövegrész 

helyébe az „áthidaló kölcsön nyújtásán kívül üzletszerűen kizárólag” szöveg,
c) 15.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „Európai Uniónak vagy” szövegrész helyébe az „Európai Uniónak vagy 

az Európai Gazdasági Térségnek vagy” szöveg,
d) 15. § (5) bekezdésében a „legfeljebb harminc” szövegrész helyébe a „legfeljebb negyven” szöveg,
e) 16.  § (1) és (5)  bekezdésében a „kiegyenlítési céltartalékot” szövegrész helyébe a „kiegyenlítési tartalékot” 

szöveg,
f ) 16. § (2) és (4) bekezdésében a „kiegyenlítési céltartalék” szövegrész helyébe a „kiegyenlítési tartalék” szöveg,
g) 16. § (3) bekezdésében a „kiegyenlítési céltartalék” szövegrészek helyébe a „kiegyenlítési tartalék” szöveg,
h) 16. § (4) bekezdésében a „kiegyenlítési céltartalék-állománynak” szövegrész helyébe a „kiegyenlítési tartalék-

állománynak” szöveg,
i) 24.  § (3)  bekezdésében az „Amennyiben a  lakáselőtakarékoskodó” szövegrészek helyébe az „Amennyiben 

a lakás-előtakarékoskodó, vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett” szöveg,
j) 24.  § (4)  bekezdésében az  „Amennyiben a  lakáselőtakarékoskodó” szövegrész helyébe az  „Amennyiben 

a lakás-előtakarékoskodó, vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett” szöveg,
k) 24. § (6b) bekezdésében a „lakástakarékpénztár bírálja el” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatások 

ügyében illetékes járási hivatal bírálja el” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az Ltp. 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „kétharmados közgyűlési határozattal” szövegrész.

3. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

12. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 116. § (3)–(5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység hetvenötezer forint.
(4) A szorzószám magánnyugdíjpénztár esetén: kettő.
(5) A pénztár által fizetendő változó díj éves mértéke a pénztári vagyon piaci értékének 0,3 ezreléke.”

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

13. § (1) A  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a  továbbiakban: Tpt.) 5.  § (1)  bekezdés 2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„2. ajánlattevő:
a) e  törvény IV. és LVI. fejezetei alkalmazásában az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 
i) pontjában meghatározott személy,
b) e  törvény VII. fejezete alkalmazásában az  a  személy, aki/amely a  nyilvánosan működő részvénytársaságban 
történő befolyásszerzésre vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tesz,”

 (2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 93. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„93. multilaterális kereskedési rendszer (MTF): a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (3) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 94. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„94. értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel / nyilvános ajánlattétel: az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 
a  2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikk d) pontjában meghatározott fogalom,”

 (4) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 95. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„95. nyilvános forgalomba hozatal: az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak 
a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a  2003/71/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint meghatározott 
értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel és értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése,”

 (5) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„99. nyílt végű befektetési alap: a Kbftv. szerint ilyenként meghatározott befektetési alap,”

 (6) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 117a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„117a. szervezett kereskedési rendszer (OTF): a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

14. § (1) A Tpt. 12/B.  § (2)  bekezdés h) és i)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  bekezdés a  következő 
j) ponttal egészül ki:
(A kötvénynek tartalmaznia kell:)
„h) egyoldalú kezességvállalás esetén a kezességvállaló jognyilatkozatát és aláírását,
i) a kötvény kiállításának helyét és napját,
j) a kibocsátó aláírását.”

 (2) A Tpt. 12/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kötvényben a kibocsátójáért vállalt kezesség egyoldalú jognyilatkozatként is érvényes, annak érvényesítésére 
a kötvény mindenkori jogosultja jogosult.”

15. §  A Tpt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során:
a) értékpapír: az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a  2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/1129 rendelet] 
2. cikk a) pontjában meghatározott fogalom,
b) tagsági jogokat megtestesítő értékpapír: az (EU) 2017/1129 rendelet 2. cikk b) pontjában meghatározott fogalom,
c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: az (EU) 2017/1129 rendelet 2. cikk c) pontjában meghatározott fogalom,
d) kibocsátó: az (EU) 2017/1129 rendelet 2. cikk h) pontjában meghatározott fogalom.
(2) E fejezet rendelkezéseit
a) az (EU) 2017/1129 rendelettel, valamint
b) az  (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 
formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a  809/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, a Bizottság (EU) 2019. március 14-i 2019/980 felhatalmazáson 
alapuló rendeletével
együtt kell alkalmazni.”
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16. §  A Tpt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § Az  értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül (a  továbbiakban: zártkörű forgalomba hozatal), ha 
az értékpapír forgalomba hozatala nem nyilvános forgalomba hozatallal történik.”

17. §  A Tpt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja, illetve a  vételi és eladási árak 
közzététele önmagában nem tekintendő értékpapírra vonatkozó nyilvános-ajánlattételnek, így nem minősül 
nyilvános forgalomba hozatalnak.
(2) Értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő – nyilvános forgalomba hozatalnak nem minősülő  – 
regisztrációja esetén a  Bszt. 5.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti multilaterális kereskedési rendszer működtetése 
tevékenységet végző piacműködtető vagy befektetési vállalkozás meghatározza a  kibocsátó által az  értékpapír 
multilaterális kereskedési rendszerbe való első bevezetésekor benyújtandó információs dokumentum tartalmát és 
vizsgálatának szabályait.”

18. §  A Tpt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén az (EU) 2017/1129 rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Zártkörűen működő részvénytársaság részvényére történő nyilvános ajánlattételhez, illetve ilyen részvény 
szabályozott piacra történő bevezetéséhez, multilaterális kereskedési rendszerbe vagy szervezett kereskedési 
rendszerbe történő regisztrációjához a létesítő okirat módosításáról szóló közgyűlési határozat szükséges.
(3) A  zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános ajánlattételét, illetve szabályozott piacra történő 
bevezetését követően nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősül.
(4) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően értékpapírnak multilaterális kereskedési rendszerbe való bevezetése nyilvános 
forgalomba hozatalnak minősül, ha az  értékpapírnak multilaterális kereskedési rendszerbe való bevezetése során 
az „értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel” fogalmát kimerítő közlést is kiadnak.”

19. § (1) A Tpt. 21. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha e  törvény, illetve az  (EU) 2017/1129 rendelet másként nem rendelkezik, értékpapírra történő nyilvános 
ajánlattétel, illetve értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén a  kibocsátó, az  ajánlattevő, 
az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy az  (EU) 2017/1129 rendelet szerinti 
kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató) köteles közzétenni. A tájékoztató közzétételéhez a Felügyelet 
– (EU) 2017/1129 rendelet szerinti – jóváhagyása szükséges.
(1a) Tájékoztató közzététele helyett a  3. számú melléklet szerinti tartalommal kell minimum tájékoztatót készíteni 
értékpapírra vonatkozó olyan nyilvános ajánlattétel esetén, amikor az  értékpapír ajánlattételi ellenértéke tizenkét 
hónapon belül európai uniós szinten egymillió eurónál vagy annak megfelelő összegnél kisebb, és az értékpapírra 
vonatkozó nyilvános ajánlattétel nem feleltethető meg az  (EU) 2017/1129 rendelet 1.  cikk (4)  bekezdése szerinti 
esetek egyikének sem. Jelentős új tényezők, lényeges hibák vagy lényeges pontatlanságok esetén a  minimum 
tájékoztatóhoz indokolatlan késedelem nélkül kiegészítést kell fűzni.”

 (2) A Tpt. 21. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az (EU) 2017/1129 rendelet
a) 1. cikke (4) bekezdésének a)–e) és j) pontjában foglalt nyilvános ajánlattétel esetén a 16. §-ban,
b) 1.  cikke (4)  bekezdésében foglalt nyilvános ajánlattétel és 1.  cikke (5)  bekezdésének a)–h)  pontjában foglalt 
szabályozott piacra történő bevezetés esetén a 17. § (1) bekezdésében
foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

 (3) A Tpt. 21. § (6)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  kibocsátó, illetve az  értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező 
személy az  értékpapír-sorozat regisztrációjának feltételeként a  Bszt. 5.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti 
multilaterális kereskedési rendszer működtetése tevékenységet végző piacműködtető vagy befektetési 
vállalkozás által meghatározott tartalmú és általa jóváhagyott információs dokumentumot készít és a  Felügyelet 
által üzemeltetett információtárolási rendszeren és a  Felügyelet által elfogadott nyelven tesz közzé. Nem kell 
információs dokumentumot közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja 
esetén, ha a regisztrálandó értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételre tájékoztató vagy minimum tájékoztató 
közzétételével került sor.
(7) Az információs dokumentum a piacműködtető vagy a befektetési vállalkozás általi jóváhagyást követő tizenkét 
hónapig hatályos, amely időszak alatt lehet az értékpapírt multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni.
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(8) Ha a piacműködtető vagy a befektetési vállalkozás általi jóváhagyás és a multilaterális kereskedési rendszerben 
való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  piacműködtető vagy a  befektetési 
vállalkozás tudomására, ami az  információs dokumentum kiegészítését teszi szükségessé, a  piacműködtető vagy 
a  befektetési vállalkozás a  multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy és 
a forgalmazó meghallgatása után elrendeli az információs dokumentum kiegészítését.
(9) A  kibocsátó, az  értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező 
személy és a  forgalmazó köteles haladéktalanul az  információs dokumentum kiegészítését kezdeményezni, ha 
a  piacműködtető vagy a  befektetési vállalkozás általi jóváhagyás és a  multilaterális kereskedési rendszerben 
való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  tudomására, amely az  információs 
dokumentum kiegészítését indokolttá teszi.
(10) Az  információs dokumentum kiegészítéséhez a  piacműködtető vagy a  befektetési vállalkozás jóváhagyása 
szükséges.
(11) Nem kell információs dokumentumot közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációjához az  (EU) 2017/1129 rendelet 1. cikk (5) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott esetekben, azzal, 
hogy az (EU) 2017/1129 rendeletben meghatározott szabályozott piac alatt e bekezdés alkalmazásakor multilaterális 
kereskedési rendszert kell érteni.”

 (4) A Tpt. 21. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Nem kell információs dokumentumot közzétenni az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációja esetén, ha a  regisztrálandó értékpapír-sorozat szabályozott piacra vagy az  OECD tagállamában 
bejegyzett tőzsdére be van vezetve.
(13) Értékpapír szervezett kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén a  (6)–(12)  bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

20. §  A Tpt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának előkészítésével és lebonyolításával a  kibocsátó, illetve 
az  ajánlattevő a  Bszt. 5.  § (1)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési 
szolgáltató) köteles megbízni, kivéve, ha
a) e törvény a nyilvános forgalomba hozatal szabályait, illetve az (EU) 2017/1129 rendelet a tájékoztató elkészítésére 
és közzétételére vonatkozó szabályait kizárólag szabályozott piacra történő bevezetés esetére rendeli alkalmazni;
b) az állampapírt a kibocsátó saját maga hozza forgalomba;
c) a befektetési alapkezelő az általa kezelt befektetési alap befektetési jegyét hozza forgalomba;
d) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját hozza forgalomba;
e) külföldi hitelintézet, illetve külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe útján hozza 
forgalomba;
f ) az  azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényekkel, azonos értékpapír-sorozatba tartozó 
értékpapírokkal ugyanazon – a  Bszt. szerinti – kereskedési helyszínen már kereskednek vagy kereskedtek, 
regisztrálnak vagy regisztráltak; vagy
g) az  (EU) 2017/1129 rendelet 1.  cikk (4)  bekezdés a)–e)  pontjában és (5)  bekezdésében foglalt esetek szerinti 
nyilvános ajánlattételre vagy szabályozott piacra történő bevezetésre kerül sor.”

21. §  A Tpt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha – az (EU) 2017/1129 rendelet 
1.  cikk (4) és (5)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  értékpapírt a  Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató vagy 
minimum tájékoztató hiányában, illetve – a  23.  § (1)  bekezdésében meghatározott eset kivételével – befektetési 
szolgáltató igénybevétele nélkül hozták nyilvánosan forgalomba. Ugyancsak semmis az  értékpapír jegyzése, 
illetve az  adásvételére kötött szerződés, ha zártkörűen működő részvénytársaság részvénye a  működési forma 
megváltoztatására vonatkozó közgyűlési határozat nélkül került nyilvános ajánlattételre, illetve kezdeményezték 
annak szabályozott piacra történő bevezetését.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  befektetőknek okozott kárért a  kibocsátó, az  ajánlattevő, az  értékpapír 
szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen felel.”
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22. §  A Tpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A tájékoztatóban, minimum tájékoztatóban vagy azok bármely kiegészítésében adott információért való 
felelősségért, és ezzel összefüggésben az  értékpapír tulajdonosának okozott kár megtérítéséért a  kibocsátó vagy 
annak Ptk. szerinti igazgatósága, Ptk. szerinti ügyvezetője, illetve Ptk. szerinti felügyelő bizottsága, a  forgalmazó 
(forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) 
vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy 
felel, és ez a  felelősség a tájékoztató közzétételétől számított öt évig terheli. E  felelősség érvényesen nem zárható 
ki és nem korlátozható. A tájékoztatóban, minimum tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon 
meg kell jelölni annak a  személynek a  nevét vagy megnevezését, a  forgalomba hozatalban betöltött szerepét, 
valamint lakcímét vagy székhelyét, aki vagy amely a tájékoztató, a minimum tájékoztató vagy azok valamely része 
tartalmáért felel. A  tájékoztatóban, minimum tájékoztatóban foglalt minden információra, illetve az  információ 
hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának.
(2) A  tájékoztatót, minimum tájékoztatót az  (1)  bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt 
felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató, illetve a minimum 
tájékoztató a  valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és 
információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet 
(garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
(3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az  (EU) 2017/1129 rendelet 7.  cikke szerinti összefoglaló vagy 
a  növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának az  (EU) 2017/1129 rendelet 15.  cikk (1)  bekezdésének második 
albekezdése szerinti egyedi összefoglalója alapján – ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is – kivéve, 
ha
a) az félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz, vagy
b) – a  tájékoztatóban foglalt információkkal összevetve – nem tartalmaz kiemelt információkat annak érdekében, 
hogy segítsen a befektetőknek megállapítani, érdemes-e befektetniük az adott értékpapírokba.”

23. § (1) A Tpt. 44. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Állampapír vagy az  Európai Unió tagállama által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve 
szabályozott piacra történő bevezetése esetén – ha a  forgalomba hozatalra, illetve a  szabályozott piacra történő 
bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a  2. számú mellékletben meghatározott tartalmú ismertetőt és 
nyilvános ajánlattételt kell közzétenni.
(2) Az  ismertető az  állampapírok forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos általános feltételeket és 
szabályokat tartalmazza. Az ismertetőt a Felügyelethez tájékoztatásul előzetesen be kell nyújtani. Az ismertető teljes 
szövegét a  (6)  bekezdésben meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, valamint a  forgalmazási helyeken 
megtekintésre a befektetők számára rendelkezésre kell bocsátani.
(3) A  nyilvános ajánlattétel az  értékesítésre felajánlott értékpapír feltételeit és adatait, valamint a  forgalomba 
hozatalra vonatkozó adatokat tartalmazza. A  nyilvános ajánlattételt a  kibocsátónak – befektetési szolgáltató 
igénybevétele esetén a forgalomba hozatalban közreműködő befektetési szolgáltatóval együttesen – kell legkésőbb 
a forgalomba hozatal napját megelőző három munkanappal közzétenni a (6) bekezdésben meghatározott helyen. 
A kibocsátási árat – amennyiben az előzetesen meghatározásra kerül – a nyilvános ajánlattételben vagy legkésőbb 
a forgalomba hozatal napját megelőző munkanapon a hirdetménnyel megegyező módon kell közzétenni.”

 (2) A Tpt. 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közzététel helye:
a) a kibocsátó és – ha van forgalmazó – a forgalmazó honlapja,
b) annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek, vagy
c) a  Felügyelet honlapja, ha a  Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az  e  törvény szerinti közzétételi kötelezettség 
teljesítése céljából.”

24. §  A Tpt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  23. számú mellékletben meghatározott nemzetközi pénzügyi intézménynek, valamint az  olyan nemzetközi 
intézménynek, amelynek az  Európai Unió legalább egy tagállama a  tagja, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez – ha a forgalomba hozatalra, 
illetve a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 7. számú melléklet szerint 
összeállított, a  Felügyelet által jóváhagyott ismertetőt kell közzétenni a  44.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
módon.”
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25. §  A Tpt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § Helyi önkormányzat, az  Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata 
által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez  
– ha a forgalomba hozatalra, illetve a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – 
a  kibocsátónak a  4. számú mellékletben meghatározott tartalommal kell elkészíteni a  tájékoztatót. A  tájékoztatót 
a Felügyelet jóváhagyásával kell közzétenni a 44. § (6) bekezdésében meghatározott módon.”

26. §  A Tpt. V. Fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:
„V. FEJEZET
SZABÁLYOZOTT PIACRA BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG”

27. §  A Tpt. 52. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) E  fejezet alkalmazása során kibocsátónak minősül a szabályozott piacra bevezetett másodlagos értékpapírok 
esetében az elsődleges értékpapírok kibocsátója függetlenül attól, hogy az elsődleges értékpapírokat szabályozott 
piacra bevezették-e.”

28. §  A Tpt. HATODIK RÉSZ címének helyébe a következő szöveg lép:
„HATODIK RÉSZ
A BENNFENTES KERESKEDELEM, A PIACBEFOLYÁSOLÁS ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓ 
JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELE”

29. §  A Tpt. XXI. Fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:
„XXI. FEJEZET
A BENNFENTES KERESKEDELEM, A PIACBEFOLYÁSOLÁS ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓ JOGOSULATLAN 
KÖZZÉTÉTELÉNEK TILALMA”

30. § (1) A Tpt. 199. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bennfentes kereskedelemre, a  piacbefolyásolásra és a  bennfentes információ jogosulatlan közzétételére 
az 596/2014/EU rendeletben nem szabályozott kérdésekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) A Tpt. 199. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 596/2014/EU rendelet alkalmazási körében foglalt pénzügyi eszköz esetében
a) e törvény V. Fejezetének, valamint
b) a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletnek
a rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.”

31. §  A Tpt. 212. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Alapot harmadik személyekkel szemben bíróság és hatóság előtt az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető 
igazgató képviseli.”

32. § (1) A Tpt. 223. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság tagja:)
„e) az Alap ügyvezető igazgatója.”

 (2) A Tpt. 223. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik az igazgatósági tagság:)
„b) a kijelölés visszavonásával, vagy az ügyvezető igazgató esetén az ügyvezető igazgatói beosztás megszűnésével;”

 (3) A Tpt. 223. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik az igazgatósági tagság:)
„d) – az ügyvezető igazgató kivételével – lemondással.”

 (4) A Tpt. 223. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az igazgatóság a tagjai közül évente elnököt választ. Az ügyvezető igazgató nem választható meg elnöknek.”
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33. § (1) A Tpt. 224. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„b) kinevezi és felmenti az Alap ügyvezető igazgatóját, meghatározza feladatait és díjazását;”

 (2) A Tpt. 224. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„c) dönt az  Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi 
az e törvényben meghatározott feladatoknak az ügyvezető igazgató irányításával történő végrehajtását;”

 (3) A Tpt. 224. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Alap munkaszervezetét az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat  
– az (1) bekezdés b) pontjában írottak kivételével – az igazgatóság elnöke gyakorolja.”

34. §  A Tpt. az „A KCGE elleni fizetésképtelenségi eljárások, valamint a  KCGE jogutód nélküli megszüntetésének sajátos 
szabályai” alcímet megelőzően a következő 232/A. §-sal egészül ki:
„232/A.  § (1) Értékpapírosítás keretében a  Felügyelet engedélyével a  Hpt. 3.  § (1)  bekezdés b)–c) és l)  pontjában 
meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződésből vagy legalább tízmilliárd 
forint tőketartozásból vagy lízingdíj-követelésből álló nem fogyasztóval szemben fennálló követelésállomány is 
átruházható pénzügyi vállalkozásnak nem minősülő KCGE részére. A  követelésállomány átruházása során a  Ptk. 
engedményezésre vonatkozó szabályait az ezen §-ban meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) A követelésállomány átruházás engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az átruházó és a KCGE átruházásra irányuló jognyilatkozatát,
b) az átruházandó követelések és azok biztosítékainak megjelölését,
c) az átruházás időpontját, ellenértékét,
d) a követelések kötelezettjeinek azonosítására szolgáló adatokat,
e) annak igazolását, hogy a  KCGE rendelkezik hitel- és pénzkölcsön nyújtására engedéllyel rendelkező pénzügyi 
intézménnyel kötött olyan szerződéssel, amely biztosítja az átruházandó követelésállomány kezelését.
(3) A  követelésállományt átruházó pénzügyi intézmény – az  átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontját 
megelőző legalább harminc nappal – írásban köteles minden érintett ügyfelet értesíteni a  követelésállomány 
átruházás szándékáról. Az értesítéssel egyidejűleg az átruházó pénzügyi intézmény köteles tájékoztatni az ügyfelet 
az  átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételeknek az  átruházás engedélyezett 
időpontját követő módosulásáról. A  szerződési feltételek átruházással összefüggő egyoldalú módosítása a  kamat, 
díj, költség tekintetében az ügyfélre nem lehet hátrányosabb.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ügyfél az értesítés kézhezvételét követő 
tizenöt napon belül jogosult a  szerződést díjmentesen írásban felmondani; ennek hiányában úgy kell tekinteni, 
hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket tudomásul vette. A szerződés 
felmondása esetén az  ügyfél fennálló kötelezettségei egy összegben esedékessé válnak, melyet legkésőbb 
a szerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles teljesíteni.
(5) A  követelésállomány átruházásával egyidejűleg – az  átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontjának 
napjával – a  követelés biztosítékai a  KCGE-re szállnak át, ideértve az  átruházó javára kibocsátott – az  átruházott 
követelésállománnyal összefüggő – fizetési számlára vonatkozó beszedési és beszámítási felhatalmazásokat is.
(6) A követelésállomány átruházása következtében felmerülő költség, díj a követelés kötelezettjére nem hárítható át.
(7) A  követelésállomány átruházás Felügyelet általi engedélye nem helyettesíti a  Gazdasági Versenyhivatal 
engedélyét.”

35. §  A Tpt. 334. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Központi értéktár a  központi értéktári tevékenység végzésére a  909/2014/EU rendeletben meghatározott 
feltételekkel jogosult, és az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa által előírt rendelkezés alapján 
nyújthat – a 335. §-ban foglaltakon túl – más jogi személyek részére szolgáltatást.”

36. §  A Tpt. 343. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Központi értéktár, központi szerződő fél működése során az  üzleti titokra, a  banktitokra, fizetési titokra, 
az  értékpapírtitokra és a  bennfentes kereskedelem, a  piacbefolyásolás és a  bennfentes információ jogosulatlan 
közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezések szerint jár el.”
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37. §  A Tpt. 380. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapdíj az  alapdíjegység és a  (4)  bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az  alapdíjegység hetvenötezer 
forint.”

38. § (1) A Tpt. 381. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde által fizetendő változó díj éves mértéke az éves beszámoló 
szerinti mérlegfőösszeg 0,25 ezreléke.”

 (2) A Tpt. 381. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár, szabályozott piac, tőzsde 
magyarországi fióktelepe által végez tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke az éves beszámoló 
szerinti mérlegfőösszeg 0,125 ezreléke.”

39. §  A Tpt. 391. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:)
„16. az  596/2014/EU rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyek és adott esetben az  596/2014/EU 
rendelet szerinti velük szoros kapcsolatban álló személyek természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme 
(székhelye);”

40. § (1) A Tpt. 394. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti)
„d) a  bejelentésre kötelezett, az  596/2014/EU rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyek természetes 
személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az  ügylet azonosító adatait, illetve adott esetben az  596/2014/EU 
rendelet szerinti, velük szoros kapcsolatban álló személyek esetében:
da) természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az ügylet azonosító 
adatait;
db) jogi személy esetében a jogi személy azonosító adatait, valamint az ügylet azonosító adatait;”

 (2) A Tpt. 394. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az adatot)
„d) a  bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, bennfentes információ jogosulatlan közzététele és ügyféllel 
kapcsolatos eljárás esetén a felügyeleti eljárás lezárásától számított tíz évig,”
(kezelheti.)

41. §  A Tpt. 400. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Felügyelet a 909/2014/EU rendelet
a) megsértése esetén ideiglenesen,
b) ismétlődő, súlyos megsértése esetén véglegesen
eltiltja a központi értéktár vezetői feladatainak ellátásától a központi értéktár bármely olyan vezető állású személyét 
vagy bármely olyan természetes személyt, akinek a jogsértésért való felelősségét megállapították.
(3a) Az  (EU) 2017/1129 rendelet megsértése esetén a  Felügyelet – a  fokozatosság és arányosság 
figyelembevételével – az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:
a) előírja a  kibocsátók, ajánlattevők vagy a  szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyek számára, hogy 
kiegészítő információkat vegyenek fel a tájékoztatóba, amennyiben ez a befektetők védelme érdekében szükséges,
b) előírja a  kibocsátók, ajánlattevők vagy a  szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyek, 
valamint a  fölöttük ellenőrzést gyakorló vagy általuk ellenőrzött személyek számára, hogy információkat és 
dokumentumokat bocsássanak rendelkezésre,
c) előírja a  kibocsátó, az  ajánlattevő vagy a  szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy, valamint 
az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel végrehajtásával vagy azok szabályozott piacra történő 
bevezetése kérelmezésével megbízott pénzügyi közvetítők könyvvizsgálói és vezetői számára, hogy információkat 
szolgáltassanak,
d) felfüggeszti az  értékpapírra történő nyilvános ajánlattételt vagy annak szabályozott piacra történő bevezetését 
esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra, ha észszerű indokkal feltételezi, hogy az  (EU) 2017/1129 
rendeletet megsértették,
e) megtiltja vagy felfüggeszti a  reklámozást vagy előírja, hogy a  kibocsátó, az  ajánlattevő vagy a  szabályozott 
piacra történő bevezetést kérő személy vagy az  érintett pénzügyi közvetítő beszüntesse vagy felfüggessze 
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reklámtevékenységét, esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra, ha észszerű indokkal feltételezi, hogy 
az (EU) 2017/1129 rendeletet megsértették,
f ) megtiltja az  értékpapírra történő nyilvános ajánlattételt vagy annak szabályozott piacra történő bevezetését, 
amennyiben megállapítja, hogy az (EU) 2017/1129 rendeletet megsértették, vagy észszerű indokkal feltételezhető, 
hogy meg fogják sérteni,
g) felfüggeszti a  szabályozott piacon folytatott kereskedést, vagy kezdeményezi a  kereskedés felfüggesztését 
az  adott szabályozott piacon, esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra, ha észszerű indokkal 
feltételezi, hogy az (EU) 2017/1129 rendeletet megsértették,
h) megtiltja a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben 
folytatott kereskedést, amennyiben megállapítja, hogy az (EU) 2017/1129 rendeletet megsértették,
i) közzéteszi a  tényt, hogy egy kibocsátó, ajánlattevő vagy a  szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy 
nem teljesíti a kötelezettségeit,
j) felfüggeszti a jóváhagyásra benyújtott tájékoztató ellenőrzését, vagy felfüggeszti vagy korlátozza az értékpapírra 
történő nyilvános ajánlattételt vagy annak szabályozott piacra történő bevezetését, amennyiben a  Felügyelet 
a  600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42.  cikke alapján ráruházott, tiltás vagy korlátozás 
kiszabásának hatáskörével él, amíg e tiltás vagy korlátozás érvényességét nem veszti,
k) legfeljebb öt évre megtagadja egy adott kibocsátó, ajánlattevő vagy szabályozott piacra történő bevezetést kérő 
személy által készített bármely tájékoztató jóváhagyását, amennyiben a  kibocsátó, ajánlattevő vagy szabályozott 
piacra történő bevezetést kérő személy több alkalommal súlyosan megsértette az (EU) 2017/1129 rendeletet,
l) a  befektetők védelmének, illetve a  piac zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében közzéteszi – vagy 
előírja a kibocsátó számára, hogy tegye közzé – az összes lényeges információt, amely hatással lehet a nyilvánosság 
számára felajánlott vagy a szabályozott piacokra bevezetett értékpapírok értékelésére,
m) felfüggeszti az  értékpapírok kereskedését vagy előírja az  adott szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben folytatott értékpapír-kereskedés felfüggesztését, ha úgy ítéli 
meg, hogy a kibocsátó helyzete következtében a kereskedés hátrányosan befolyásolná a befektetők érdekeit,
n) helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez a  természetes személyek lakóhelyétől eltérő helyszíneken, és 
e célból bizonyos helyszínekre beléphet, hogy dokumentumokhoz és bármilyen formátumú adatokhoz férjen hozzá, 
amennyiben fennáll a  megalapozott gyanúja annak, hogy ott az  ellenőrzés vagy vizsgálat tárgyával összefüggő 
olyan dokumentumok és adatok találhatók, amelyek relevánsak lehetnek az  (EU) 2017/1129 rendelet megszegése 
bizonyításának az alátámasztásához.”

42. § (1) A Tpt. 405. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés 
szabályait megsértő személyt, a  tőzsdét, a  központi értéktárat, a  központi szerződő felet, illetve ezek vezető 
állású személyét és alkalmazottját, a  bennfentes kereskedelmet, a  piacbefolyásolást és a  bennfentes információ 
jogosulatlan közzétételét elkövető személyt, az  596/2014/EU rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó 
személyekre és az  596/2014/EU rendelet szerinti velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó 
bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat megsértő személyt és a  61.  §-ban foglalt kötelezettséget 
megsértő részvényest vagy a  szavazati jog birtokosát az  e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban, a  Pmt.-ben, valamint a  Felügyelet határozatában foglalt kötelezettsége, továbbá a  saját 
szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén, továbbá ha azt 
külföldi felügyeleti hatóság a 399. § (2) bekezdése szerint kezdeményezi, bírság megfizetésére kötelezheti.”

 (2) A Tpt. 405. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 909/2014/EU rendelet megsértése esetén a bírság mértéke
a) természetes személy esetében legfeljebb 1 536 150 000 forint,
b) jogi személy esetében legfeljebb 6 144 600 000 forint vagy a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves 
beszámoló szerinti árbevétel 10%-a azzal, hogy ha a jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, 
amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő 
éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves 
árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel.
(6) A  909/2014/EU rendelet megsértése esetén a  bírság mértéke a  jogsértésből származó nyereség vagy 
az  amiatt elkerült veszteség legfeljebb kétszerese, ha a  veszteség összegszerűen meghatározható, tekintet nélkül 
a (5) bekezdésben meghatározott összeghatárokra.
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(7) Az  (EU) 2017/1129 rendelet 38.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott jogsértések esetén a  bírság 
mértéke
a) természetes személy esetében legfeljebb 214 263 000 forint,
b) jogi személy esetében legfeljebb 1 530 450 000 forint vagy a  döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott 
éves beszámoló szerinti éves árbevétel 3%-a, azzal, hogy ha a  jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat olyan 
leányvállalata, amelyik a  számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor 
a  figyelembe veendő éves árbevétel a  legutolsó, az  anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált 
beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel.
(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott bírság esetén a  bírság mértéke a  jogsértésből származó nyereség vagy 
az  amiatt elkerült veszteség legfeljebb kétszerese, ha a  jogsértésből származó nyereség vagy az  amiatt elkerült 
veszteség összegszerűen meghatározható.”

43. §  A Tpt. 413. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) 2020. január 1-jén annak a  személynek, akinek 2019. december 31-én az  Országos Betétbiztosítási Alappal 
az Alap operatív feladatait ellátó elkülönített munkaszervezetében
a) határozatlan idejű munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozatlan idejű Alappal fennálló munkaviszonnyá,
b) határozott idejű munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozott idejű Alappal fennálló munkaviszonnyá
alakul át.
(2) A  2019. december 31-én az  Országos Betétbiztosítási Alapnál fennálló munkaviszonyban kikötött próbaidő 
mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személy munkabére 2020. január 1-jétől nem lehet kevesebb, mint a   
2019. december 31-én a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) szerint fennálló 
munkaszerződése alapján őt megillető munkabér.
(4) Ha a  munkavállaló az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározottak szerint létrejött munkaviszonyában 
a  munkaszerződését annak átvételét követő nyolc munkanapon belül nem írja alá, munkaviszonya az  Mt.-nek 
a  munkavállaló felmondására vonatkozó szabályai szerint szűnik meg, azzal, hogy a  felmondási idő kezdete 
a munkaszerződés átvételét követő kilencedik napon kezdődik, kivéve, ha a késedelem a munkavállaló önhibáján 
kívül eső okból következett be. A munkaszerződés munkavállaló általi aláírásának időpontjáig a munkáltatói jogkört 
a munkavállaló felett az Alappal létrejött munkaviszonyában az Alap ügyvezető igazgatója gyakorolja.
(5) Az  Országos Betétbiztosítási Alapnál fennálló, (1)  bekezdés szerinti jogviszony időtartamát – ideértve 
a jogviszonnyal kapcsolatosan elismert egyéb foglalkoztatási időtartamot is – 2020. január 1-jét követően az Alappal 
fennálló munkaviszonyban töltött időként kell elismerni és figyelembe venni. Az  Országos Betétbiztosítási Alap 
2019. december 31. napjával a nála foglalkoztatott személyek számára munkáltatói igazolást állít ki.
(6) Az  Országos Betétbiztosítási Alap által 2019. december 31-én foglalkoztatott személyek részére – az  őket 
munkaviszonyukban 2019. december 31. napjáig megillető – ki nem adott szabadságot az Országos Betétbiztosítási 
Alap megváltja.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az Alap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló, 
a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változás-bejelentési 
kötelezettségének a munkaviszony létesítésétől számított 8 munkanapon belül tehet eleget.”

44. §  A Tpt. „Átmenti rendelkezések” alcíme a következő 450/F. §-sal egészül ki:
„450/F.  § Ha a  tájékoztató, illetve a  tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére 2019. július 21-ét 
megelőzően került sor, a  IV. Fejezet 2019. július 20-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a  tájékoztató 
érvényességének időszaka alatt, de legkésőbb 2020. július 21-ig.”

45. §  A Tpt. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

46. §  A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. §  A Tpt.
a) 10. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében és 66. § (3) bekezdésében az „a 34. § 

(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 44. § (6) bekezdésében” szöveg,
b) 12/B. § (3) bekezdésében az „i) pontjában” szövegrész helyébe a „h) és j) pontjában” szöveg,
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c) 52. § (1) bekezdésében az „alkalmazni a nyilvánosan forgalomba hozott” szövegrész helyébe az „alkalmazni – 
amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a szabályozott piacra bevezetett” szöveg,

d) 52.  § (5)  bekezdésében az „állapítja meg a  rendkívüli” szövegrész helyébe az „állapítja meg a  rendszeres és 
rendkívüli” szöveg,

e) 52.§ (6)  bekezdésében az  „A (4) és (5)  bekezdésben hivatkozott kibocsátó” szövegrész helyébe  
az „Az (5) bekezdésben hivatkozott kibocsátó” szöveg,

f ) 54. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében és 59. §-ában a „nyilvánosan forgalomba hozott” szövegrész 
helyébe a „szabályozott piacra bevezetett” szöveg,

g) 54.  § (3a)  bekezdésében az „értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó” szövegrész helyébe 
az „értékpapírokat szabályozott piacra bevezető kibocsátó” szöveg,

h) 54.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az  „és a  nyilvános forgalomba hozatalhoz tájékoztatót nem készített” 
szövegrész helyébe az „és nem készített az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti tájékoztatót” szöveg,

i) 58.  § (1)  bekezdésében a  „hozták nyilvánosan forgalomba” szövegrész helyébe a  „székhellyel rendelkező 
szabályozott piacra vezették be” szöveg,

j) 58.  § (2)  bekezdésében a  „nyilvános forgalomba hozatalára” szövegrész helyébe a  „szabályozott piaci 
bevezetésére” szöveg,

k) 58.  § (3)  bekezdésében a „hozták nyilvánosan forgalomba” szövegrész helyébe a „vezették be szabályozott 
piacra” szöveg,

l) 59.  § b)  pontjában a „nyilvános részvény” szövegrész helyébe a „szabályozott piacra bevezetett részvény” 
szöveg,

m) 61.  § (9)  bekezdésében a „teszi lehetővé” szövegrész helyébe a „teszi lehetővé azzal, hogy a  tájékoztatást 
a (9a) bekezdés szerinti bontásban kell megjeleníteni” szöveg,

n) 400. § (1) bekezdés u) pontjában a „34. §-ban” szövegrész helyébe a „44. § (6) bekezdésében” szöveg
lép.

48. §  Hatályát veszti a Tpt.
  1.  2. § b) pontja,
  2.  5. § (1) bekezdés 92. pontja,
  3.  21. § (2)–(5) bekezdése,
  4.  22. §-a,
  5.  26–28.§-a,
  6.  30–32. §-a,
  7.  33. § (1) és (3) bekezdése,
  8.  34–43. §-a,
  9.  45. § (2) és (2a) bekezdése,
10.  52. § (4) bekezdése,
11.  217. § (6) bekezdésében a „devizában, valutában kifizetett” szövegrész,
12.  223. § (10)–(12) bekezdése,
13.  356. § (2) bekezdése,
14.  391. § (2) bekezdése,
15.  394. § (1) bekezdés i)–k) pontja,
16.  394. § (2) bekezdésében az „ , a 391. § (2) bekezdése” szövegrész,
17.  395. § (8) bekezdése.

5. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

49. § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Fnyt.) 71.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapdíj az  alapdíjegység és az  (5)  bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az  alapdíjegység hetvenötezer 
forint.”

 (2) Az Fnyt. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő változó díj éves mértéke a  foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény által kezelt vagyon tárgyévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékének  
0,3 ezreléke.”
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6. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

50. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 4.  § (2)  bekezdése a  következő 93a.  ponttal 
egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„93a. helyreállítási képesség: a  befektetési vállalkozás azon képessége, hogy stabilizálja pénzügyi helyzetét, ha 
az jelentős mértékben romlik;”

51. § (1) A Bszt. 24/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelölő bizottság tagjai a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület olyan tagjai közül kerülhetnek ki, akik 
az érintett befektetési vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatokat.”

 (2) A Bszt. 24/D. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  befektetési vállalkozás közzéteszi a  (3)  bekezdés f )  pontjában meghatározott nemek arányát, annak 
eléréséhez meghatározott stratégiáját és a stratégia végrehajtásának módját.
(6) A  Felügyelet a  (4) és (5)  bekezdés szerinti politikát felhasználva elemzéseket és összehasonlításokat végez 
a  befektetési vállalkozások gyakorlatáról, amelyeket megküld az  Európai Bankhatóság (a  továbbiakban: EBH) 
számára.”

52. §  A Bszt. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  alapdíj az  alapdíjegység és a  (2)  bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az  alapdíjegység hetvenötezer 
forint.”

53. § (1) A Bszt. 157. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás által fizetendő változó díj éves mértéke
a) a 105. § (1) és (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény 6,0 ezrelékének, és
b) a  portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, mint ügyfél és 
a  magánnyugdíjpénztár mint ügyfél részére történő portfólió-kezelést – keretében kezelt, piaci értéken számított 
portfólió eszközértéke 0,35 ezrelékének
összege.”

 (2) A Bszt. 157. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  más EGT-államban székhellyel rendelkező és az  adott tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága 
által kiadott, tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás magyarországi 
fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértéke
a) a magyarországi fióktelep éves beszámolója szerinti mérlegfőösszege 0,15 ezrelékének, és
b) a  portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, mint ügyfél és 
a  magánnyugdíjpénztár mint ügyfél részére történő portfólió-kezelést – keretében kezelt, piaci értéken számított 
portfólió eszközértéke 0,175 ezrelékének
összege.”

54. §  A Bszt. a következő 165. §-sal egészül ki:
„165. § (1) A Felügyelet – amennyiben a befektetési vállalkozás megsérti vagy pénzügyi helyzete rohamos romlása 
következtében nagy valószínűséggel meg fogja sérteni az  e  törvényben számára előírt engedélyezési, illetve 
működési feltételeket – a  164.  § (1)  bekezdés z)  pontja szerinti intézkedés mellett a  következő intézkedéseket is 
alkalmazhatja:
a) előírhatja a  helyzet megvizsgálását, a  feltárt problémák megoldására irányuló intézkedések azonosítását 
és a  problémák megoldását célzó cselekvési program és végrehajtási időrend kidolgozását, az  adósság 
átstrukturálásával kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó terv készítését;
b) kötelezheti az  igazgatóságot a  közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi pontok 
megtárgyalására és meghatározott döntések meghozatalának szükségességére hívhatja fel e  testületek figyelmét, 
illetve
c) visszavonhatja annak a  vezető állású személynek a  megválasztására vagy a  kinevezésére adott engedélyét, 
akinek személyes felelősségét az  eset kialakulásáért jogerős vagy végleges határozatban megállapította, és 
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kezdeményezheti a  befektetési vállalkozásnál más vezető állású személy megválasztását vagy kinevezését azzal, 
hogy ezen intézkedésnél a vezető állású személlyel szemben együttesen nem szabható ki bírság.
(2) A  helyreállítási terv 164.  § (1)  bekezdés z)  pontja szerinti életbe léptetése, valamint az  (1)  bekezdés szerinti 
intézkedés alkalmazása esetén a Felügyelet
a) az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t,
b) az intézkedés végrehajtására megfelelő határidőt szab, továbbá
c) az adott intézkedés hatékonyságát ellenőrzi és értékeli.”

55. §  A Bszt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 182/E. §-sal egészül ki:
„182/E.  § A  jelölő bizottság tagjaira vonatkozó, a  pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az  államháztartást és 
a  gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseket a befektetési vállalkozásnak legkésőbb 2020. május 31-től kell alkalmazni.”

56. §  A Bszt. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

57. §  A Bszt.
a) 24/C.  § (1)  bekezdésében az „Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető” szövegrész helyébe az „A vezető” 

szöveg,
b) 4.  melléklet 18.  pontjában a  „következőkből” szövegrész helyébe a  „következő elemekből, vagy azok 

egyensúlyban lévő kombinációjából” szöveg,
c) 4. melléklet 21. pontjában a „visszafizetési” szövegrészek helyébe a „visszakövetelési” szöveg,
d) 4. melléklet 25. pontjában a „visszafizetési” szövegrész helyébe a „visszakövetelési” szöveg
lép.

7. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

58. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 56.  §-ában a „II–IX.” szövegrész helyébe  
a „II–IX/A.” szöveg lép.

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

59. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a  továbbiakban: Gst.) 1.  §-a a  következő 
f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) államadósság: az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról 
szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott módon 
számított adósság.”

60. §  A Gst. 1. alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:
„1. Az államadósság mutató számítására vonatkozó rendelkezések”

61. §  A Gst. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Az  Alaptörvény 36.  cikk (4) és (5)  bekezdésében, valamint 37.  cikk (2) és (3)  bekezdésében foglaltak 
végrehajtása során figyelembe veendő mindenkori államadósság mutatója (a továbbiakban: államadósság-mutató) 
olyan, százalékban kifejezett, egy tizedesig kerekített hányados, amely
a) számlálójában az államadósságnak,
b) nevezőjében a  Közösségben a  nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint számított bruttó hazai terméknek
e törvény szerinti értéke szerepel.”

62. §  A Gst. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvényben meg kell határozni a  költségvetési év utolsó napjára tervezett 
államadósság-mutató értékét.”
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63. §  A Gst. 4. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A központi költségvetésről szóló törvényben az (1) bekezdésben foglalt értéket oly módon kell meghatározni, 
hogy az  államadósság-mutatónak a  viszonyítási évhez viszonyított csökkenése, az  államadósság csökkentésre 
vonatkozó európai uniós szabályok érvényesítése mellett legalább 0,1 százalékpontot érjen el.”

64. §  A Gst. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A központi költségvetésről szóló törvény végrehajtása során az Alaptörvény 37. cikk (2)–(3) bekezdése szerinti 
kölcsön felvételekor, pénzügyi kötelezettség vállalásakor az  államadósság-mutatónak az  (1)  bekezdés szerint 
meghatározott értékét, az  5.  § (1)  bekezdése szerinti féléves felülvizsgálat elkészítését követően az  államadósság-
mutatónak a felülvizsgálatkor számított várható értékét kell számításba venni.”

65. §  A Gst. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 4. § (3a) bekezdése alkalmazásakor az alábbi tényezők hatását nem kell figyelembe venni, amennyiben 
az államadósság-mutató kizárólag e tényezők együttes hatása miatt növekedne:
a) az  európai uniós források utólagos visszatérítésének időigényéből, az  Európai Unió költségvetésének esetleges 
likviditáshiányából vagy bármely egyéb olyan okból keletkező államadósság többlet, amely miatt a  felmerült 
kiadásra jutó európai uniós támogatás nem kerül elszámolásra a központi költségvetésben,
b) a  44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kölcsönnyújtás, illetve annak visszafizetése miatt kialakuló 
többletfinanszírozási igényből, illetve finanszírozási igény csökkenésből következő államadósság többlet,
c) a  2.  § szerinti államadósság-mutató számlálójának vagy nevezőjének számítási módszertanában bekövetkező, 
a központi költségvetési törvény elfogadása utáni változásából eredő államadósság többlet,
d) a  külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteknél az  árfolyam változásából eredő 
államadósság többlet.
(2) A 4. § (1) bekezdése alkalmazásakor az (1) bekezdés szerinti tényezőket nem lehet figyelmen kívül hagyni.”

66. §  A Gst. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az állam nevében kötött (2) bekezdésben felsorolt adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény 
felhatalmazása alapján köthető.
(2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a  folyósítás, átvállalás napjától a  végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása,
b) a  számvitelről szóló törvény (a  továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a  forgalomba hozatal napjától a  beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a  kibocsátás napjától a  beváltás napjáig, és annak a  váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az  Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a  lízing futamideje alatt, és 
a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a  visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése  
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási 
ár,
f ) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki 
nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

67. §  A Gst. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kormány legkésőbb a  költségvetési évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat Költségvetési Tanács 
számára, a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint történő benyújtásáig meghatározza azt az összeget (a továbbiakban: 
keretszám), amelyet a  kormányzati szektorba sorolt pénzügyi intézmény költségvetési év utolsó napján fennálló, 
az  államháztartás központi alrendszerével, az  államháztartás önkormányzati alrendszerével, és a  kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló követelései és kötelezettségei kiszűrésével konszolidált 
adósságállománya nem haladhat meg. A Kormány a költségvetési év során – az államháztartásért felelős miniszter 
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kezdeményezésére – az államadósság-mutató e törvény szerint meghatározott alakulásának veszélyeztetése nélkül 
módosíthatja az előző évben meghatározott értéket.”

68. §  A Gst.
a) 9. § (1) bekezdésében az „adósságot keletkeztető ügyletet” szövegrész helyébe az „a 8. § (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletet” szöveg,
b) 9. § (5) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 8. § (2) bekezdés” szöveg,
c) 10. § (9) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
e) 12. § (2) bekezdés a) pontjában a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
f ) 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
g) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
h) 13. § (1) bekezdés h) pontjában a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg
lép.

69. §  Hatályát veszti a Gst. 3. §-a és 4. § (2) bekezdése.

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

70. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A központi kezelésű előirányzatok év végéig fel nem használt összege a költségvetési év utolsó napján törlésre 
kerül, ezen előirányzatok így költségvetési maradvánnyal nem rendelkeznek.”

 (2) Az Áht. 86. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető európai uniós forrásból – kivéve az  Európai 
Mezőgazdasági és Garancia Alapot – finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzatok év végéig fel nem használt összege a költségvetési év utolsó napján törlésre kerül, ezen előirányzatok 
így költségvetési maradvánnyal nem rendelkeznek.”

71. §  Az Áht.
a) 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdés” szöveg,
b) 11/A. § (8a) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
c) 11/C. § (2) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
d) 23. § (2) bekezdés f ) pontjában a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
e) 23. § (2) bekezdés g) pontjában a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
f ) 29/A. § b) pontjában a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
g) 41. § (4) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
h) 90.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „a Gst. 2.  § (2)–(4)  bekezdése szerinti bontásban az  államadósságot” 

szövegrész helyébe az „az államadósságot” szöveg, az „összegzést, valamint az  államadósság kapcsolatát 
a 479/2009/EK rendelet szerinti kormányzati szektor adósságával” szövegrész helyébe az „összegzést” szöveg,

i) 91. § (2) bekezdés b) pontjában a „3. §-a” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

10. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

72. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 17/K. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A szövetkezeti hitelintézet által a Hpt. 208. §-a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt. 208. § (3) bekezdés szerinti 
alapdíjként hárommillió forint és a (10) bekezdésben szereplő változó díj.
(10) A  változó díj a  Hpt. 79.  § (2)  bekezdése szerint számított tőkekövetelmény 6,0 ezrelékének, és a  Bszt.-ben 
meghatározott portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke  
0,35 ezrelékének összege.”
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11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

73. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 40. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja az  (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak 
a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és 
jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a  809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, a Bizottság (EU) 2019. március 14-i 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelete végrehajtását.”

 (2) Az MNBtv. 40. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) Az MNB a 39. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a piaci visszaélésekről (piaci 
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, 
a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) végrehajtását.”

 (3) Az MNBtv. 40. §-a a következő (30) és (31) bekezdéssel egészül ki:
„(30) Az MNB a 39. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatai során ellátja az értékpapírokra vonatkozó 
nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.
(31) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  kollektív befektetési 
vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a  345/2013/EU, a  346/2013/EU 
és az  1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtását.”

74. §  Az MNBtv. 43. § (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„v) a  600/2014/EU rendelet 42.  cikke alapján hozott határozatát, amelyben pénzügyi eszközök vagy strukturált 
betétek forgalmazását, értékesítését, továbbá egyes piaci cselekmények vagy magatartások végzését megtiltja vagy 
korlátozza.”

75. §  Az MNBtv. 46. § (2) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az Ákr.-nek]
„2a. a 15. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási kötelezettségre,”
(vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.)

76. §  Az MNBtv. 48. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  MNB egyes pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek forgalmazását, értékesítését, továbbá egyes piaci 
cselekmények vagy magatartások végzését határozatában megtilthatja vagy korlátozhatja a 600/2014/EU rendelet 
42.  cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén. A  határozat a  39.  § hatálya alá tartozó személyek és 
szervezetek, mint kötelezettek adatai helyett a döntéssel érintett pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek körét, 
vagy egyes piaci cselekményeket vagy magatartásokat tartalmazza.”

77. §  Az MNBtv. 49. § (4) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 
l) ponttal egészül ki:
(Az MNB eljárásaiban – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az  ügyintézési határidő három hónap. A  kérelemre 
induló eljárás és annak ügyintézési határideje a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul. 
A  hivatalbóli eljárás és annak ügyintézési határideje az  első eljárási cselekmény napján kezdődik. Ha a  határidő utolsó 
napja olyan nap, amelyen az  MNB-nél a  munka szünetel, a  határidő a  következő munkanapon jár le. Az  ügyintézési 
határidőbe nem számít bele)
„j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint 
a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama, 
és
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l) a  bizonyítási eljárás lezárását követően MNB-hez érkezett iratbetekintésre irányuló kérelem elbírálása során 
hozott végzés meghozatalától, vagy az  iratbetekintés korlátozás nélkül történő engedélyezése esetén az  ügyfél 
tájékoztatásától a kérelem alapján megvalósuló iratbetekintés napjáig terjedő időtartam.”

78. § (1) Az MNBtv. 49/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyfél az  MNB hatósági tevékenysége során és annak befejezését követően is betekinthet az  eljárás során 
keletkezett iratba, kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik, vagy az MNB – az eljárás eredményessége érdekében – 
végzéssel elrendeli, hogy az eljárás irataiba csak a bizonyítási eljárás lezárását követően tekinthet be, vagy az erre 
irányuló kérelmet végzéssel elutasítja. Az  ügyfél a  bizonyítási eljárás lezárását megelőzően is betekinthet abba 
az  iratba, amelynek megismerése az  eljárás során hozott önálló jogorvoslattal támadható végzéssel szembeni 
jogorvoslati joga gyakorlásához szükséges.”

 (2) Az MNBtv. 49/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  iratbetekintés során az  arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet, elektronikus másolatot kérhet, vagy 
elektronikus adathordozón kérheti az  adatok rögzítését és átadását, vagy olyan papíralapú másolatot kérhet, 
amelyet az  MNB kérelemre hitelesít. Az  iratbetekintési jog – a  személyes és védett adatok megismerhetetlenné 
tételéért, valamint az  ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért – jogszabályban meghatározott 
költségtérítés ellenében gyakorolható.
(10) Az MNB az iratbetekintés korlátozással történő engedélyezéséről, vagy az iratbetekintési kérelem elutasításáról 
végzéssel dönt. Amennyiben az MNB az iratbetekintést korlátozás nélkül engedélyezi, arról külön alakszerű döntést 
nem kell hoznia, de az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.”

79. § (1) Az MNBtv. 50/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az MNB a 600/2014/EU rendelet 42. cikke alapján hozott határozata közlését – amelyben pénzügyi eszközök 
vagy strukturált betétek forgalmazását, értékesítését, továbbá egyes piaci cselekmények vagy magatartások 
végzését tiltja meg vagy korlátozza – hirdetmény útján kézbesíti. A  határozat közlése időpontjának a  közzététel 
időpontja minősül.”

 (2) Az MNBtv. 50/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (3a) bekezdés szerinti határozat azonnal végrehajtandó.”

80. §  Az MNBtv. 53/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azt követően, hogy a  szankcióval sújtott személy értesítést kapott a  600/2014/EU rendelet, a  909/2014/EU  
rendelet, a  Tpt., illetve a  Bszt. megsértéséért kiszabott szankciót vagy intézkedést elrendelő határozatról, 
az  MNB minden ilyen határozatot indokolatlan késedelem nélkül közzétesz hivatalos honlapján. A  közzététel 
legalább a  jogsértés típusára és jellegére, valamint a  felelős személy kilétére vonatkozó információt tartalmazza. 
Ez a kötelezettség nem alkalmazandó a vizsgálati jellegű intézkedéseket kiszabó határozatokra.”

81. §  Az MNBtv. 90. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az MNB piacfelügyeleti eljárást indít)
„b) bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás, valamint bennfentes információ jogosulatlan közzétételének 
gyanúja esetén,
c) az 596/2014/EU rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyekre és adott esetben az 596/2014/EU rendelet 
szerinti velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok 
ellenőrzése céljából,”

82. § (1) Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés b) pont bn) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„bn) a  Hpt. 145.  § (4)  bekezdése, 174.  § (5)  bekezdése, 185.  §-a, 199.  § (5)  bekezdése, valamint a  Bszt. 26/A.  § 
(4) bekezdése és 164. §-a alapján hozott határozatokról,”

 (2) Az MNBtv. 140. §-a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Felügyelet késedelem nélkül átadja a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságának a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a  2008/48/EK és a  2013/36/EU irányelv és az  1093/2010/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését 
biztosító jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges információkat. A  Felügyelet jelezheti, 
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hogy az  átadott információkat hozzájárulása nélkül nem lehet közzétenni és kizárólag azokra a  célokra lehet 
felhasználni, amelyekhez hozzájárult. A  Felügyelet a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságától kapott 
információkat kizárólag azok hozzájárulásával és az  általuk elfogadott célból továbbíthatja harmadik félnek 
az indokolt esetek kivételével. Indokolt esetek fennállása esetén a Felügyelet azonnal tájékoztatja a másik EGT-állam 
illetékes felügyeleti hatóságát.
(12) A  Felügyelet csak abban az  esetben tagadhatja meg az  együttműködést, illetve a  (11)  bekezdésben 
meghatározott információcserét, ha
a) az sérti Magyarország szuverenitását, biztonságát vagy közrendjét;
b) ugyanazon személyek és tevékenységek tekintetében magyarországi bíróságnál vagy hatóságnál már 
kezdeményeztek eljárást; vagy
c) ugyanazon személyek és tevékenységek tekintetében Magyarországon már jogerős bírósági ítélet vagy végleges 
döntés született
azzal, hogy az elutasítás tényéről és indokáról a Felügyelet részletes tájékoztatást ad a megkeresést küldő EGT-állam 
illetékes felügyeleti hatóságának.”

83. §  Az MNBtv. 185. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„19. a  lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a  2008/48/EK és a  2013/36/EU 
irányelv és az  1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

84. §  Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„20. az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

85. § (1) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 40. §)
„c) (3)  bekezdése az  (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  értékpapírokra vonatkozó 
nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint 
a  809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/980 bizottsági 
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

 (2) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„r) (30)  bekezdése az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott 
piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
s) (31)  bekezdése a  kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, 
valamint a  345/2013/EU, a  346/2013/EU és az  1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i  
(EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

86. §  Az MNBtv. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

87. §  Az MNB tv.
a) 45.  § záró szövegrészében a „során” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt: hatósági tevékenység) 

során” szöveg,
b) 45. § b) pontjában a „gyakorlása során” szövegrész helyébe a „gyakorlása” szöveg,
c) 45. § d) pontjában az „ellenőrzése, továbbá” szövegrész helyébe az „ellenőrzése,” szöveg,
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d) 45. § e) pontjában az „ellenőrzése,” szövegrész helyébe az „ellenőrzése, valamint” szöveg,
e) 48. § (4a) bekezdésében a „valamely – a 48. § (1) bekezdésében meghatározott – eljárásában vagy folyamatos 

felügyelés keretében jogszerűen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot vagy egyéb bizonyítási eszközt 
más – a 48. § (1) bekezdésében meghatározott – eljárásaiban és a folyamatos felügyelés során is” szövegrész 
helyébe az  „a folyamatos felügyelés keretében – a  48.  § (1)  bekezdésében meghatározott eljárásokat is 
ideértve – jogszerűen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot vagy egyéb bizonyítási eszközt más 
folyamatos felügyelés során – a 48. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokat is ideértve – is” szöveg,

f ) 53.  § (5a)  bekezdésének nyitó szövegrészében az „1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” 
szövegrész helyébe az „1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az  (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

g) 58. § (12) bekezdésében a „során a gazdálkodó” szövegrész helyébe a „során – ide nem értve az ellenőrzési 
eljárást, a  fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást és a  felügyeleti ellenőrzést – a  gazdálkodó” szöveg, 
a „dokumentumként” szövegrész helyébe a „másolatként” szöveg,

h) 79. § (1) bekezdésében az „l) és m)” szövegrész helyébe az „l), m) és s)” szöveg
lép.

88. §  Hatályát veszti az MNBtv.
a) 140. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja,
b) 173. § a) pont ak) alpontja.

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

89. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) a  következő 21/A.  §-sal 
egészül ki:
„21/A.  § Pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély visszavonása esetén a  pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a fizetési művelet érdekében átvett pénzeszközök kiadása iránt 
soron kívül intézkedik.”

90. § (1) Az Fsztv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapdíj az  alapdíjegység és a  (4)  bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az  alapdíjegység hetvenötezer 
forint.”

 (2) Az Fsztv. 71. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  pénzforgalmi intézmény által fizetendő változó díj éves mértéke a  38.  § (1)  bekezdése szerint számított, 
az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által fizetendő éves díj mértéke a  47.  § (1)  bekezdése szerint számított 
tőkekövetelmény 6,0 ezreléke.
(6) Ha a másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
magyarországi fióktelepe által végez tevékenységet, az  általa fizetendő változó díj éves mértéke a  pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepének éves beszámolója szerinti 
mérlegfőösszeg 0,15 ezreléke.”

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

91. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(1) bekezdése a következő 38a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„38a. helyreállítási képesség: a  hitelintézet azon képessége, hogy stabilizálja pénzügyi helyzetét, ha az  jelentős 
mértékben romlik;”

 (2) A Hpt. 6. § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A X. Fejezet alkalmazásában)
„6. névre szóló betét: az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították;”

92. §  A Hpt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
a) bank legalább négymilliárd forint,
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b) szövetkezeti hitelintézet – kizárólag szövetkezeti formában – legalább háromszázmillió forint
induló tőkével alapítható.
(2) Az  induló tőkére vonatkozó – e  törvényben meghatározott – követelmények nem alkalmazandóak a  központi 
szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetre.
(3) Szakosított hitelintézet a rá vonatkozó törvényi szabályozással meghatározott induló tőkével alapítható.
(4) Pénzügyi vállalkozás – kivéve a  hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozást, a  pénzügyi holding 
társaságot és a  fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozást – legalább százmillió forint induló tőkével 
alapítható.
(5) Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe – ha törvény másként nem rendelkezik – legalább négymilliárd forint 
dotációs tőkével alapítható.
(6) Hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás legalább százötven millió forint induló tőkével alapítható.
(7) Pénzügyi holding társaság legalább négymilliárd forint induló tőkével alapítható.
(8) A  fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás – a  (9)  bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 
ötszázmillió forint induló tőkével alapítható.
(9) Ha a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-
helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében végzi, akkor legalább százötven millió 
forint induló tőkével alapítható.
(10) A többes kiemelt közvetítő legalább ötvenmillió forint induló tőkével rendelkezik.”

93. §  A Hpt. 74. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő figyelemmel kíséri azt, hogy a közvetítői alvállalkozója 
betartja-e a jelzáloghitel nyújtására vonatkozó előírásokat. A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő 
felelős annak ellenőrzéséért, hogy a  közvetítői alvállalkozója és a  közvetítői alvállalkozójával – e  tevékenységi 
körében – munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
természetes személy megfelel az e személyekkel szemben fennálló szakmai követelményeknek.”

94. §  A Hpt. 106. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik
a) a  hitelintézetnél vezetett fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre a  belső szabályzatban meghatározott 
mértékig,
b) a  munkáltató által adott fizetési előleg vagy lakás-, illetve más szociális célú kölcsönre a  belső szabályzatban 
meghatározott mértékig,
c) a  jelzáloghitelre, ha az  adott személlyel szembeni ilyen jellegű kitettség teljes összege nem haladja meg 
a tizenötmillió forintot, valamint
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti hitelszerződésre, ha 
az adott személlyel szembeni ilyen jellegű kitettség teljes összege nem haladja meg az ötmillió forintot.”

95. § (1) A Hpt. 112. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelölő bizottság tagjai a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület olyan tagjai közül kerülhetnek ki, akik 
az érintett hitelintézetben nem látnak el ügyvezetői feladatokat.”

 (2) A Hpt. 112. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  hitelintézet közzéteszi a  (3)  bekezdés f )  pontjában meghatározott nemek arányát, annak eléréséhez 
meghatározott stratégiáját és a stratégia végrehajtásának módját.
(6) A  Felügyelet a  (4) és (5)  bekezdés szerinti politikát felhasználva elemzéseket és összehasonlításokat végez 
a hitelintézetek gyakorlatáról, amelyeket megküld az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) számára.”

96. § (1) A Hpt. 118. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  teljesítményjavadalmazás legalább 40 százalékát – a  belső szabályzatban meghatározott küszöbértéknél 
magasabb összegű teljesítményjavadalmazás esetén legalább hatvan százalékát – halasztva, az üzleti tevékenység 
természetétől, kockázataitól és az  adott vezető állású személy, munkavállaló tevékenységeitől függően legalább 
három-ötéves időszak alatt elosztva kell kifizetni. A halasztási időszak hosszát az üzleti ciklusnak, az üzlet jellegének, 
kockázatainak és az érintett munkavállaló tevékenységeinek megfelelően kell megállapítani.”
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 (2) A Hpt. 118. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A teljesítményjavadalmazást csökkenteni kell, ha a hitelintézet pénzügyi teljesítménye jelentősen visszaesik 
vagy negatív, figyelembe véve az aktuális javadalmazást és a csökkentési vagy visszakövetelési szabályokat.”

97. §  A Hpt. 119. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hitelintézet a  nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzattal rendelkezik, az  összhangban áll a  hitelintézet 
üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel. Ha a  nyugdíjpolitikára vonatkozó 
szabályzat alapján a vezető állású személy, munkavállaló részére teljesítményjavadalmazása részeként nem kötelező 
nyugdíjjuttatás jár és a vezető állású személy, munkavállaló
a) a nyugdíjazása előtt távozik a hitelintézettől, akkor a hitelintézetnek a 118. § (11) bekezdésében meghatározott 
eszközök formájában öt évig vissza kell tartania a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat,
b) eléri a  nyugdíjazását, akkor a  hitelintézet a  munkaviszony megszűnése után ötéves visszatartási időszak 
figyelembevételével fizetheti ki ezen juttatásokat a 118. § (11) bekezdésében meghatározott eszközök formájában.”

98. §  A Hpt. 144. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget – ideértve az adásvételi szerződést is – azzal 
a  pénzügyi intézménnyel szemben, amelyben igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag, vagy ügyvezető, kivéve, 
ha a szerződés megkötéséhez az  igazgatóság előzetesen egyhangú szavazással hozzájárult. Ezt a rendelkezést kell 
megfelelően alkalmazni a csoporthoz tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelő bizottsági, ügyvezetői 
tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személyre, ha a  csoporthoz tartozó pénzügyi intézménnyel kíván 
szerződést kötni. Ebben az esetben a szerződéskötéshez a szerződő pénzügyi intézmény és az irányító hitelintézet 
igazgatóságának előzetes egyetértése szükséges, ha az nem azonos az irányító hitelintézettel.
(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni azon hitelek esetében, amelyek megfelelnek a 106. § 
(3) és (5) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

99. §  A Hpt. 154. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  belső ellenőrzési szervezeti egység feladatait, a  belső ellenőrrel szemben támasztott szakmai 
követelményeket, a rendelkezésére bocsátandó informatikai és egyéb technikai feltételeket, valamint az ellenőrzés 
lefolytatásának eljárási szabályait – ideértve az  ellenőrzött szervezeti egység és annak munkatársai részéről 
tanúsítandó együttműködést is – az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület belső ellenőrzési szabályzatban 
rögzíti azzal, hogy legalább évente felülvizsgálja annak tartalmát. A  belső ellenőrzési szabályzatra nem terjed ki 
a (2) bekezdés f ) pontja szerinti ellenőrzés.”

100. §  A Hpt. 189. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  helyreállítási terv 185.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti életbe léptetése, valamint az  (1)  bekezdés szerinti 
kivételes intézkedés alkalmazása esetén a Felügyelet
a) az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t,
b) az intézkedés végrehajtására megfelelő határidőt szab, továbbá
c) az adott intézkedés hatékonyságát ellenőrzi és értékeli.”

101. §  A Hpt. 199/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Felügyelet az  e  törvényben foglalt, továbbá a  jelzáloghitel nyújtására vonatkozó előírások felügyeleti 
ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörének gyakorlása érdekében, a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző 
közvetítő másik EGT-államban létesített fióktelepéhez a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságainak 
tájékoztatását követően helyszíni vizsgálót rendelhet ki.”

102. §  A Hpt. 208. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„208. § (1) A pénzügyi intézmény és ezen intézmények magyarországi fióktelepe, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás, a független közvetítő és a bankképviselet a Felügyelet 
részére felügyeleti díjat fizet.
(2) A  felügyeleti díj a  (3) és (4)  bekezdés szerint számított alapdíj, valamint az  (5)–(9)  bekezdés szerint számított 
változó díj összege.
(3) Az  alapdíj az  alapdíjegység és a  (4)  bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az  alapdíjegység hetvenötezer 
forint.
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(4) A szorzószám
a) bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet esetén: negyven,
b) pénzügyi vállalkozás esetén: négy,
c) a másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe esetén: négy,
d) kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás, bankképviselet és 
a független közvetítő esetén: egy.
(5) A hitelintézet által fizetendő változó díj éves mértéke
a) a 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény 6,0 ezrelékének, és
b) a  Bszt.-ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az  önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár és a magánnyugdíjpénztár részére történő portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken 
számított portfólió eszközértéke 0,35 ezrelékének
összege.
(6) A pénzügyi vállalkozás, valamint a 105/A. § alapján mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi 
fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértéke a pénzügyi vállalkozás éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 
0,25 ezreléke azzal, hogy a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozás esetén a változó éves díj éves 
mértéke legfeljebb egymillió forint.
(7) Ha a másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe által végez tevékenységet, 
az általa fizetendő változó díj éves mértéke
a) a hitelintézet magyarországi fióktelepének éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 0,15 ezrelékének, és
b) a  Bszt.-ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az  önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár és a magánnyugdíjpénztár részére történő portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken 
számított portfólió eszközértéke 0,175 ezrelékének
összege.
(8) Ha a  másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe által végez 
tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke a pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepének éves 
beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 0,15 ezreléke.
(9) A független közvetítő által fizetendő változó éves díj mértéke az éves jutalékbevétel 0,25 százaléka.”

103. § (1) A Hpt. 214. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás miatt vádemelés történt, a  büntetőeljárásnak a  bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával történő befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki.”

 (2) A Hpt. 214. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A  közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a  hitelintézetnél nyitott 
számlák – amelyeket a  hitelintézet nem a  6.  § (1)  bekezdése szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet –  
az  (1)–(3)  bekezdésének alkalmazása során elhelyezésének időpontjától függetlenül a  kártalanítási összeghatár 
szempontjából külön betétnek (több számla esetén valamennyi számla külön-külön betétnek) minősülnek 
a közjegyzőnek, végrehajtónak, ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betéteitől. Az OBA jogosult – a 217. § szerinti 
kártalanítási eljárás során – az  ügyvédi kamarai szabályzatban előírt letéti nyilvántartásnak az  ügyvédtől (ügyvédi 
irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a  kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősül-e 
az ügyvédi letéti számlán elhelyezett összeg.”

104. §  A Hpt. 217. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  betétet gyűjtő hitelintézet a  névre szóló betét esetén a  betétesnek a  Pmt. szerinti azonosító adatait 
a kártalanításra való jogosultság egyértelmű megállapítása érdekében nyilvántartja.”

105. §  A Hpt. 226. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  OBA tevékenységének operatív irányítását az  ügyvezető látja el. A  belső ellenőr felett a  munkáltatói 
jogokat az  ügyvezető a  munkaviszony létesítése, megszüntetése, a  javadalmazás és az  ellenőrzési tárgykörök 
meghatározása tekintetében az  igazgatótanács előzetes jóváhagyása mellett gyakorolja. Az  ügyvezető gyakorolja 
az OBA alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.”
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106. §  A Hpt. 292. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) 2019. december 31-én már működő, vagy alapítási engedély alatt álló
a) bank és pénzügyi holding társaság induló tőkéjének legkésőbb 2023. december 31-ig el kell érnie a hárommilliárd 
forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a négymilliárd forintot,
b) pénzügyi vállalkozás induló tőkéjének – ide nem értve a  hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozást, 
a  pénzügyi holding társaságot és a  fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozást – induló tőkéjének  
2023. december 31-ig el kell érnie a hetvenöt millió forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a százmillió forintot,
c) hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás induló tőkéjének 2023. december 31-ig el kell érnie 
az százmillió forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a százötven millió forintot.
(5) 2019. december 31-én már működő, vagy létesítési engedély alatt álló harmadik országbeli fióktelep dotációs 
tőkéjének legkésőbb 2023. december 31-ig el kell érnie a  hárommilliárd forintot és 2026. december 31-ig el kell 
érnie a négymilliárd forintot.
(6) A jelölő bizottság tagjaira vonatkozó, a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági 
stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseket 
a hitelintézetnek legkésőbb 2020. május 31-től kell alkalmazni.
(7) A  275.  § (6)  bekezdése szerinti kivonaton az  OBA tagintézet felhívja a  betétes figyelmét a  6.  § (2)  bekezdés 
6. pontjának 2021. január 1-jén hatályba lépő módosítására.”

107. § (1) A Hpt. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) A Hpt. 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

108. §  A Hpt.
a) 6. § (1) bekezdés 11. pontjában az „a likviditás biztosítása érdekében” szövegrész helyébe a „likviditási vagy 

allokációs célú” szöveg,
b) 106.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „és könyvvizsgálójával” szövegrész helyébe az „és természetes személy 

könyvvizsgálójával” szöveg,
c) 106.  § (4)  bekezdésében a  „vagy kapcsolatban” szövegrész helyébe a  „vagy egy személlyel és vele 

az (1) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti kapcsolatban” szöveg,
d) 106.  § (6)  bekezdésében a „részére fogyasztónak” szövegrész helyébe a „részére az  (5)  bekezdés hatálya alá 

nem tartozó fogyasztónak” szöveg,
e) 113.  § (1)  bekezdésében az  „Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető” szövegrész helyébe az  „A vezető” 

szöveg,
f ) 118.  § (11)  bekezdésének nyitó szövegrészében a  „következőkből” szövegrész helyébe a  „következő 

elemekből, vagy azok egyensúlyban lévő kombinációjából” szöveg,
g) 219. § (3) bekezdésében a „214. §” szövegrész helyébe a „214. § és 214/A. §” szöveg
lép.

109. §  Hatályát veszti a Hpt.
a) 223. § (6) bekezdése,
b) 224. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ügyvezető igazgató-helyettes által irányított, illetve” szövegrész,
c) 224. § (1) bekezdés o) pontja,
d) 228. § (6) bekezdésében az „– a 2. melléklet szerinti –” szövegrész,
e) 232. § (4) bekezdésében az „– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összegű –” szövegrész.

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

110. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed)
„a) a  Magyarország területén székhellyel rendelkező, e  törvény szerinti kollektív befektetési forma és befektetési 
alapkezelő létrehozatalára, működésére és felügyeletére, kivéve a  2.  § (2)  bekezdése szerinti kockázati 
tőkealap-kezelő (és az általa kezelt kockázati tőkealap és magántőkealap) felügyeletét, valamint az olyan egy vagy 
több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezelő ABAK-ok (és az  általuk kezelt zártkörű ABA-k) felügyeletét, amelyeknek 
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ugyanezen ABAK-ok vagy azok anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai 
az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k,”

111. § (1) A Kbftv. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Zártkörű befektetési alapként működik az  a  befektetési alap, amely befektetési jegyének forgalomba 
hozatala az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a  2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. június 14-i  (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/1129 rendelet] 
1.  cikk (4)  bekezdésében foglalt módon történt, vagy amely nyilvános befektetési alapból zártkörű befektetési 
alappá alakul át. A zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá való átalakulásáig a zártkörűen forgalomba 
hozott befektetési jegy befektetőknek való felajánlására a  (EU) 2017/1129 rendelet 1.  cikk (4)  bekezdésében 
meghatározott szabályok szerint, azok korlátai között kerülhet sor.”

 (2) A Kbftv. 67. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  kockázati tőkealap, illetve a  magántőkealap kizárólag szakmai befektetőknek, határozott futamidőre, vissza 
nem váltható befektetési jegyekkel és zártkörű befektetési alapként hozható létre. Egy alapon belül eltérő névértékű 
és eltérő jogokat megtestesítő befektetési jegyek is forgalomba hozhatóak.”

112. §  A Kbftv. 162. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„162.  § (1) A  befektetési alap és a  befektetési alapkezelő – a  2.  § (2)  bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelő 
(és az  általa kezelt kockázati tőkealap és magántőkealap) kivételével, valamint az  olyan egy vagy több, de 
kizárólag zártkörű ABA-t kezelő ABAK kivételével, amelyeknek ugyanezen ABAK-ok vagy azok anyavállalatai vagy 
leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az  egyedüli befektetői, feltéve, hogy e  befektetők 
maguk nem ABA-k – a  Felügyelet részére felügyeleti díjat fizet. A  felügyeleti díj a  (2)  bekezdés szerinti alapdíj, 
valamint a (3) és a (4) bekezdés szerint számított változó díj összege.
(2) A befektetési alapkezelő (beleértve a fióktelepet is) a Felügyelet részére évi háromszázezer forint díjat fizet.
(3) A  befektetési alapkezelő (beleértve a  fióktelepet is) által fizetendő változó díj éves mértéke a  portfóliókezelési 
tevékenység – ide nem értve az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a  magánnyugdíjpénztár, a  foglalkoztatói 
nyugdíj szolgáltató intézmény, a  pénzügyi intézmény és a  biztosító részére végzett portfóliókezelési 
tevékenységet – keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértékének 0,35 ezreléke.
(4) A  befektetési alap a  Felügyelet részére változó díjat fizet, amelynek éves mértéke az  éves átlagos nettó 
eszközérték 0,35 ezreléke.”

113. §  A Kbftv. 164. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:
befektetési alap esetében:)
„bc) a befektetési alap működésének módja (nyilvános vagy zártkörű),”

114. §  A Kbftv. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

115. §  A Kbftv.
a) 16.  § (2)  bekezdésében az „által kezelt portfólió” szövegrészek helyébe az „által kezelt befektetési alapok 

portfólióinak” szöveg,
b) 67. § (1) bekezdés a) pontjában a „jegyek forgalomba hozatali” szövegrész helyébe az „alap működési” szöveg,
c) 68. § (2) bekezdésében a „zártkörűen létrehozott” szövegrész helyébe a „zártkörű” szöveg
lép.

15. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

116. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. §-a a következő 63a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„63a. válságmegelőzési intézkedés: az  intézmény által nem megfelelően átdolgozott helyreállítási terv esetében 
az  újbóli átdolgozás módjának, eszközeinek, elemeinek és részleteinek felügyeleti hatóság általi meghatározása, 
kivételes intézkedés alkalmazása, felügyeleti biztos kirendelése, szanálhatóság akadályainak kezelésére vagy 
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megszüntetésére vonatkozó jogosultság gyakorlása, tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó jogosultság 
gyakorlása;”

117. §  A Szantv. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A csoportszintű szanálási terv)
„b) kitér a  szanálási intézkedések és hatáskörök összehangolt módon történő alkalmazhatóságának és 
gyakorolhatóságának a mértékére a csoportnak az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozásai tekintetében, 
ideértve a  csoport egészének vagy a  csoporton belüli több vállalkozás által végzett tevékenységnek vagy 
üzletágnak, illetve a csoporton belüli egyes vállalkozásoknak harmadik fél felé történő értékesítés elősegítését célzó 
intézkedéseket is, valamint azonosítja az összehangolt szanálás akadályait,”

118. §  A Szantv. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a Felügyelet arról tájékoztatja a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t, hogy az általa alkalmazott intézkedés 
és kivételes intézkedés ellenére az  intézmény esetében továbbra is megalapozottan fennállnak a  Hpt. vagy 
Bszt. szerinti felügyeleti intézkedések vagy kivételes intézkedések alkalmazásának feltételei, akkor a  szanálási 
feladatkörében eljáró MNB a  Felügyelet útján kötelezheti az  intézmény vezetését a  42.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott követelmények és a titoktartási előírások betartása mellett vevő felkutatására, illetve már a szanálást 
elrendelő határozata meghozatala előtt maga is megkezdheti felkutatni a  lehetséges vevőt. A  vagyonértékesítési 
eszköz alkalmazásának kereskedelmi feltételek mellett kell történnie, az  adott eset körülményeire is tekintettel. 
A  szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek a  vagyonértékesítési eszköz alkalmazásakor minden észszerű lépést 
meg kell tennie annak érdekében, hogy az  átruházásra a  22–26.  §-ban meghatározottaknak megfelelő független 
vagy utólagos, végleges értékeléssel összhangban levő kereskedelmi feltételek mellett kerüljön sor az  adott eset 
körülményeit is figyelembe véve.”

119. §  A Szantv. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy leányvállalat szanálási hatósága a  szanálási feladatkörében eljáró MNB, akkor eltekinthet 
a minimumkövetelményeknek a leányvállalatra való alkalmazásától, ha
a) az EU-szintű anyavállalat szanálási hatósága is a szanálási feladatkörében eljáró MNB, vagy
b) a leányvállalat az EU-szintű anyavállalat összevont alapú felügyelete alá tartozik és az összevont alapú felügyeleti 
feladatokat a Felügyelet látja el, vagy
c) a  leányvállalat összevont alapon a  tagállami anyavállalatra vonatkozó felügyelete alá tartozik és mind 
a  tagállami anyavállalatra, mind a  leányvállalatra vonatkozó felügyeleti feladatokat a  Felügyelet látja el és 
a  tagállami anyavállalat – amennyiben eltér az EU-szintű anyavállalattól – szubkonszolidált szinten teljesíti a 64. § 
(2) bekezdésében foglaltakat,
d) nincs akadálya az anyavállalatnak a leányvállalat részére történő azonnali
da) szavatoló tőke elem átadásának, vagy
db) kötelezettség visszafizetésének,
e) az  anyavállalat összevont alapon megvalósuló vállalatirányítási rendszere és az  anyavállalatnak a  leányvállalat 
kötelezettségeiért való garanciavállalása a  Felügyelet számára jóváhagyott vagy ha nem áll fenn az  anyavállalat 
garanciavállalása, akkor a leányvállalat kockázatai nem jelentősek,
f ) a leányvállalat kockázatértékelési, kockázatmérési és kockázat-ellenőrzési rendszere az anyavállalatéval azonos,
g) az anyavállalat a leányvállalat tulajdonosaként a szavazati jogok több mint felével rendelkezik, vagy jogosult arra, 
hogy a leányvállalat vezető testülete tagjainak többségét megválassza vagy visszahívja, valamint
h) a  leányvállalatot a  Felügyelet az  575/2013/EU rendelet 7.  cikk (1)  bekezdése alapján az  egyedi 
tőkekövetelményeknek való megfelelés alól mentesítette.”

120. §  A Szantv. 74. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 
e) ponttal egészül ki:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB akkor gyakorolhatja az  intézmény vagy az  1.  § (1)  bekezdés szerinti pénzügyi 
vállalkozás által kibocsátott kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem tekintetében a  leírásra vagy átalakításra 
vonatkozó jogosultságát]
„c) a leányvállalat szintjén kibocsátott elsődleges alapvető és járulékos tőkeelemek esetében, ha
ca) ezeket a  tőkeelemeket az  illetékes felügyeleti hatóság elismeri a  szavatoló tőke követelmények egyedi és 
összevont alapú teljesítéséhez és
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cb) az  összevont felügyeletet ellátó hatóság székhelye szerinti tőkeelemek leírására vagy átalakítására jogosult 
hatóság és a szanálási feladatkörében eljáró MNB a 32. § (5) és (6) bekezdése szerinti többoldalú eljárás keretében 
megállapítja, hogy a  csoport a  szóban forgó instrumentumok kapcsán gyakorolt tőkeelemek leírására vagy 
átalakítására vonatkozó jogosultság gyakorlása hiányában többé nem lesz életképes;
d) ha az  intézmény vagy az 1. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás rendkívüli állami pénzügyi támogatást 
igényel; vagy
e) az e törvényben meghatározott állami tőkeemelés során.”

121. §  A Szantv. 79. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemeknek az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti átalakítása céljából a  szanálási 
feladatkörében eljáró MNB előírhatja az  intézmény számára, hogy bocsásson ki elsődleges alapvető tőkeelemeket 
a kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek tulajdonosai számára. A kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek csak 
akkor alakíthatók át, ha]
„d) az  egyes kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek kapcsán nyújtott elsődleges alapvető tőke mennyiségét 
meghatározó átváltási ráta megfelel a  76.  §-ban meghatározott alapelveknek, valamint az  átváltási rátáról az  EBH 
által az  európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a  716/2009/EK határozat módosításáról 
és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkével összhangban kibocsátott iránymutatásnak.”

122. §  A Szantv. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szavatoló tőke követelmények egyéni és összevont alapon történő teljesítéseként elismert kiegészítő 
alapvető és járulékos tőkeelemeket kibocsátó leányvállalatra vonatkozó, a  74.  § (3)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti 
megállapítás megtétele előtt a szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek haladéktalanul értesítenie kell
a) az  összevont felügyeletet ellátó hatóságot és – ha az  eltérő – az  összevont alapú felügyeletet ellátó hatóság 
székhelye szerinti EGT-állam 74. § (3) bekezdése szerinti megállapítások megtételére jogosult hatóságát, ha a 74. § 
(3) bekezdése szerinti megállapítás megtételét mérlegeli,
b) minden olyan intézmény, 1.  § (1)  bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás felügyeleti hatóságát, valamint 
a  felügyeleti hatóságok vagy az  összevont felügyeletet ellátó hatóság székhelye szerinti EGT-állam 74.  § 
(3) bekezdése szerinti megállapítások megtételére jogosult hatóságát, amely intézmény, 1. § (1) bekezdése szerinti 
pénzügyi vállalkozás által kibocsátott kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem tekintetében a 74. § (3) bekezdés 
c) pontja szerinti megállapítás megtételét mérlegeli.”

123. §  A Szantv. 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha egy csoportba tartozó több intézményhez szükséges szanálási biztost kirendelni, a szanálási feladatkörében 
eljáró MNB mérlegeli, hogy az  érintett intézmények pénzügyi biztonságát támogató megoldások elősegítése 
érdekében nem célszerűbb-e ugyanazt a szanálási biztost kirendelni.”

124. §  A Szantv. 115. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek által az  e  törvénnyel összefüggésben nyilvánosságra hozott 
információ nem tartalmazhat bizalmas információt, valamint a  nyilvánosságra hozó előzetesen értékeli, hogy 
az  információ nyilvánosságra hozatala milyen hatást gyakorolhat a  közérdekre pénzügyi, monetáris vagy 
gazdaságpolitikai szempontból, a  természetes és jogi személyek üzleti érdekeire, illetve az  ellenőrzések céljára, 
valamint a  vizsgálatokra és könyvvizsgálatokra. Az  információ nyilvánosságra hozása hatásának vizsgálata során 
külön értékelni kell a  helyreállítási és szanálási tervek tartalmának és részleteinek, valamint az  életképesség és 
a szanálhatóság értékelése eredményeinek nyilvánosságra hozásával járó hatásokat.”

125. §  A Szantv. 132. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Beva ügyvezető igazgatója meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az igazgatótanácsi üléseken.”

126. §  A Szantv.
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „rövidebb” szövegrész helyébe az „egyszerűsített követelmények alkalmazása 

esetén ritkább” szöveg,
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b) 9.  § (2)  bekezdésében az  „a szanálási feladatkörében eljáró MNB határozatot megalapozó jelentésnek 
(a továbbiakban: jelentés)” szövegrész helyébe az „az együttes döntés meghozatalához szükséges valamennyi 
információnak” szöveg,

c) 9. § (8) bekezdésében, 65. § (9) bekezdésében és 66. § (7) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész helyébe 
az „egy hónap” szöveg,

d) 9.  § (8)  bekezdésében és 66.  § (7)  bekezdésében a  „Felügyelet részére” szövegrész helyébe a  „szanálási 
feladatkörében eljáró MNB részére” szöveg,

e) 9. § (11) bekezdésében a „határozatát” szövegrész helyébe a „határozatának tényét” szöveg,
f ) 64.  § (4)  bekezdésében a „Felügyelet ellenőrzi.” szövegrész helyébe a „szanálási feladatkörében eljáró MNB 

ellenőrzi.” szöveg,
g) 65. § (8) bekezdésében és 66. § (6) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe az „egy hónapon” 

szöveg,
h) 107. § (1) bekezdésében az „a szanálási eljárás” szövegrész helyébe az „az eljárás” szöveg,
i) 116. § (3) bekezdés e) pontjában az „59–61. §,” szövegrész helyébe az „59–61. §, 64. § (4) bekezdés,” szöveg,
j) 124. § (1) bekezdésében a „ha a harmadik” szövegrész helyébe a „ha e körben a harmadik” szöveg
lép.

127. §  Hatályát veszti a Szantv. 132. § (5) bekezdés g) pontja.

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

128. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 325.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapdíjegység hetvenötezer forint.”

129. §  A Bit. 326. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„326. § (1) A biztosító által fizetendő változó díj éves mértéke
a) a  szavatolótőke-szükséglet 3,8 ezrelékének, a  hatodik rész hatálya alá tartozó biztosító esetében a  minimális 
szavatolótőke-szükséglet 3,8 ezrelékének, és
b) a számviteli biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti értéke 0,35 ezrelékének
összege.
(2) Ha az  Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe által 
végez tevékenységet, az  általa fizetendő változó díj éves mértéke a  biztosító magyarországi fióktelepének éves 
beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 0,15 ezreléke.”

130. §  A Bit. 436. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„436.  § (1) A  többes ügynök és az  alkusz – ide értve a  másik tagállamban székhellyel rendelkező többes ügynöki 
és az alkuszi tevékenységet végző biztosításközvetítő magyarországi fióktelepét is – a Felügyelet részére felügyeleti 
díjat fizet.
(2) A felügyeleti díj a (3) bekezdés szerint számított alapdíj és a (4) bekezdés szerint számított változó díj összege.
(3) Az  alapdíj hetvenötezer forint, amely összeg minden ötven – többes ügynök és az  alkusz által alkalmazott 
vagy megbízott, továbbá a  részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott – 
biztosításközvetítést végző természetes személy után újabb hetvenötezer forinttal nő.
(4) A változó éves díj mértéke az éves jutalékbevétel 0,25 százaléka.”

17. A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló  
2015. évi CCXIV. törvény módosítása

131. § (1) A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 
(a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alapot harmadik személyekkel szemben, bíróság és hatóság előtt az  igazgatóság elnöke vagy a  BEVA 
ügyvezető igazgatója önállóan képviseli.”
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 (2) A Kárrendezési törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat a  BEVA munkaszervezete látja el 
a BEVA ügyvezető igazgatójának irányításával.”

132. §  A Kárrendezési törvény 8. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„g) dönt az  Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi 
az  e  törvényben meghatározott feladatoknak a  BEVA ügyvezető igazgatója irányításával történő végrehajtását, 
valamint”

18. Záró rendelkezések

133. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 14. §, a 31–33. §, a 47. § b) pontja, a 48. § 12. pontja, az 50. §, az 51. §, az 54–57. §, az 59–69. §, a 71. §, a 82. § 

(1) bekezdése, a 91. § (1) bekezdése, a 92. §, a 95–97. §, a 99. §, a 105. §, a 106. §, a 108. § e) és f ) pontja, a 109. § 
a)–c) pontja, a 110. §, a 116–119. §, a 122–125. §, a 127. §, a 131. §, a 132. §, valamint a 3. melléklet 2020. január 1-jén 
lép hatályba.

 (3) A 42. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (4) Az 1. §, a 12. §, a 37. §, a 38. §, a 49. §, az 52. §, az 53. §, a 72. §, a 90. §, a 102. §, a 112. § és a 128–130. § az e törvény 

kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (5) A 91. § (2) bekezdése, a 104. § és a 109. § d) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

134. § (1) A  82.  § (2)  bekezdése, a  93.  § és a  101.  § a  lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, 
valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 
2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (3) bekezdésének, 34. cikk (5) bekezdésének és 36. cikk 
(3) és (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a törvény
a) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és 

a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a  2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) a  kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint 
a  345/2013/EU, a  346/2013/EU és az  1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i  
(EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

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

1. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

Hatályát veszti a Tpt. 4. számú melléklet
a) b) pont 3. alpontja,
b) f ) pont 9. alpontja.
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2. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

 1.  A Tpt. 25. számú melléket 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„6. Az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

 2.  Hatályát veszti a Tpt. 25. számú melléklete 5. pontja.

3. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

 1.  A Bszt. 4. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A  teljesítményjavadalmazás legalább 40 százalékát – a  belső szabályzatban meghatározott küszöbértéknél 
magasabb összegű teljesítményjavadalmazás esetén legalább 60 százalékát – halasztva, az  üzleti tevékenység 
természetétől, kockázataitól és az  adott vezető állású személy, munkavállaló tevékenységeitől függően legalább 
3-5 éves időszak alatt elosztva kell kifizetni. A  halasztási időszak hosszát az  üzleti ciklusnak, az  üzlet jellegének, 
kockázatainak és az érintett munkavállaló tevékenységeinek megfelelően kell megállapítani.”

 2.  A Bszt. 4. melléklete a következő 20a. ponttal egészül ki:
„20a. A teljesítményjavadalmazást csökkenteni kell, ha a befektetési vállalkozás pénzügyi teljesítménye jelentősen 
visszaesik vagy negatív, figyelembe véve az  aktuális javadalmazást és a  csökkentési vagy visszakövetelési 
szabályokat.”

 3.  A Bszt. 4. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Ha a  befektetési vállalkozás a  nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzattal rendelkezik, annak összhangban 
kell állnia a  befektetési vállalkozás üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel. 
Ha a  nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzat alapján a  vezető állású személy, munkavállaló részére 
teljesítményjavadalmazása részeként nem kötelező nyugdíjjuttatás jár és a vezető állású személy, munkavállaló
a) a  nyugdíjazása előtt távozik a  befektetési vállalkozástól, akkor a  befektetési vállalkozásnak a  18.  pontban 
meghatározott eszközök formájában öt évig vissza kell tartania a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat,
b) eléri a  nyugdíjazását, akkor a  befektetési vállalkozásnak a  munkaviszony megszűnése után ötéves visszatartási 
időszak figyelembevételével kell kifizetnie ezen juttatásokat a 18. pontban meghatározott eszközök formájában.”

4. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

 1.  Az MNBtv. 1. melléklet I. rész c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB és)
„c) a  kibocsátó vagy a  szabályozott piacra bevezetést kezdeményező személy között az  (EU) 2017/1129 
rendelet 1.  cikke (4)  bekezdésének f ) és g)  pontjában, illetve 1.  cikke (5)  bekezdésének e) és f )  pontjában 
meghatározott tájékoztató dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való 
egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatalára,”
(vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.)

 2.  Az MNBtv. 1. melléklet I. rész d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB és)
„d) a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy vagy 
a forgalmazó között
da) a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének jóváhagyására,
db) az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének jóváhagyására,”
(vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.)



9408 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

 3.  Az MNBtv. 1. melléklet I. rész e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB és)
„e) a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy között
ea) a kibocsátási tájékoztató közzétételének jóváhagyására,
eb) az alaptájékoztató közzétételének jóváhagyására,”
(vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.)

5. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

A Hpt. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Természetes személy személyazonosító és lakcímadatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, 
idő, állampolgárság, lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, 
a  személyazonosság igazolására a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi  
LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma.”

6. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

 1.  A Hpt. 6. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kártalanítási határidő a hitelintézet fizetésképtelensége esetén: 15 munkanap4”

 2.  A Hpt. 6. mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4 Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az  Országos Betétbiztosítási Alap [cím, telefonszám, e-mail cím és weboldal]. 
Ez  a  rendszer 2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 
2024. január 1-től 7 munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.”

7. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

A Kbftv. 3.  melléklet II. Fejezet 55.  pont 55.2.  alpontjában az  „a forgalomba hozatal” szövegrész helyébe  
az „a befektetési alap” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 9409

2019. évi CXIX. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény módosítása

1. § (1) A  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, 
fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező
a) hitelintézetre;
b) pénzügyi szolgáltatóra;
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;
d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;
e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;
f ) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;
g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve 
vállalkozási jogviszony alapján végzőre;
i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, 
online kaszinójátékot szervezőre;
j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre;
k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű 
készpénzfizetést fogad el;
l) ügyvédre, ügyvédi irodára, európai közösségi jogászra, európai közösségi jogászi irodára (a továbbiakban együtt: 
ügyvéd), kamarai jogtanácsosra, közjegyzőre;
m) bizalmi vagyonkezelőre;
n) virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóra;
o) letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra;
p) kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóra olyan 
ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot;
q) kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy 
közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek 
értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; és
r) székhelyszolgáltatóra.”

 (2) A Pmt. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  törvény hatálya kiterjed arra, aki Magyarország területén vagy az  Európai Unió más tagállamában vagy 
harmadik országban rendelkezik székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén – ideértve 
a  fióktelepet is – az  ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínál az  (1)  bekezdésben 
meghatározott szolgáltatást Magyarországon
[az (1) bekezdésben és e bekezdésben meghatározottak a továbbiakban együtt: szolgáltató].”

2. § (1) A Pmt. 3. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„17. ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység: ingatlan tulajdonjoga átruházásának üzletszerű közvetítése, ingatlan 
bérleti jogának üzletszerű közvetítése, ha a  havi bérleti díj összege ügyletenként az  ötszázezer forintot eléri vagy 
meghaladja, valamint saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Pmt. 3. §-a a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„19a. kockázati szint: tartós üzleti kapcsolatok vonatkozásában az a besorolás, amely meghatározza, hogy az ügyfél 
vonatkozásában milyen terjedelmű ügyfél-átvilágítási intézkedéseket szükséges elvégezni;”

 (3) A Pmt. 3. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„21a. külső ellenőrzési funkció: a  belső eljárásrendnek a  szolgáltatótól független fél által elvégzett vizsgálata 
annak megállapítására, hogy a  belső eljárásrend alapján a  szolgáltató képes az  e  törvényben, valamint az  annak 
felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítésére;”

 (4) A Pmt. 3. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„22a. letétkezelő pénztárca-szolgáltató: olyan szervezet, amely ügyfelei nevében virtuális fizetőeszközök tartására, 
tárolására és átadására szolgáló kriptográfiai magánkulcsok megőrzésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt;”

 (5) A Pmt. 3. § 28. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
28. pénzügyi szolgáltató:)
„l) a  befektetési alapkezelő befektetési jegy forgalmazási tevékenysége tekintetében, illetve a  Bszt.-ben 
meghatározott tevékenysége tekintetében,”

 (6) A Pmt. 3. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„28a. pénzeszköz forrásának igazolása: az  ügyletben szereplő pénzeszközök törvényes forrását megerősítő adat 
vagy azt igazoló dokumentum, így különösen az  öröklésből, kártérítésből, polgári jogi jogviszonyokból származó 
szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a  kapcsolódó jogosultságok nevesítésével, munkaviszonyból 
származó bérjövedelem-igazolás, külszolgálatért kapott jövedelemigazolás, egyéb jövedelemigazolás, 
árfolyamnyereséghez, nyereményhez, osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum;”

 (7) A Pmt. 3. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„31a. székhelyszolgáltató: az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott székhelyszolgáltató;”

 (8) A Pmt. 3. § 37. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
37. ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás:)
„b) a  pénzváltó iroda esetében azon százezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek, amelyekre 
vonatkozóan egy héten belül ugyanazon ügyfél megbízást ad,”

 (9) A Pmt. 3. § 38. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:
38. tényleges tulajdonos:)
„d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az  alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a  kedvezményezettje, ha a  leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az  alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a  kedvezményezetteket még nem 
határozták meg,
dc) aki tagja az  alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az  alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 
tulajdonosa,
eb) a  vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b)  pont szerinti tényleges 
tulajdonosa,
ec) a  kedvezményezett vagy a  kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén 
annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
ee) adott esetben a  vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző 
személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá”
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 (10) A Pmt. 3. § 42. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
42. ügyfél-átvilágítás:)
„a) a  6.  §-ban meghatározott esetben az  ügyfél azonosítása, az  ügyfél kockázati besorolása, a  személyazonosság 
igazoló ellenőrzése, az  üzleti kapcsolat és az  ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos 
figyelemmel kísérése;”

 (11) A Pmt. 3. § 43. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
43. ügylet:)
„a) az  üzleti kapcsolat során a  szolgáltató szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételéhez 
tartozó művelet, vagy”

 (12) A Pmt. 3. § 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„44. ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató 1. § (1) bekezdés a)–e), g)–h), 
valamint j)–r)  pontjában megjelölt szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
eseti jogviszony;”

 (13) A Pmt. 3. § 45. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
45. üzleti kapcsolat:)
„a) az  ügyfél és a  szolgáltató között az  1.  § (1)  bekezdés a)–e), g)–h), valamint j)–r)  pontjában megjelölt szakmai 
tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony,”

 (14) A Pmt. 3. §-a a következő 46. és 47. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„46. vagyon forrásának igazolása: az ügyfél hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközeinek – beleértve 
a materiális vagy immateriális javakat – forrását bemutató ügyfél-nyilatkozat;
47. virtuális fizetőeszköz: digitális értékmegjelenítés, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki, 
illetve garantál; nem rendelkezik törvényes fizetőeszköz jogi státuszával; elektronikusan tárolható, csereértékként 
elfogadott, így különösen elektronikusan átadható, illetve elektronikus kereskedésre alkalmas.”

3. § (1) A Pmt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az  a  természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy 
az  ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott 
el. A  szolgáltató a  65.  § szerinti belső szabályzatában kockázatérzékenységi megközelítés alapján az  egy éves 
időtartamnál hosszabb időtartamot is meghatározhat.”

 (2) A Pmt. 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:]
„h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot 
ellátó személy.”

 (3) A Pmt. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) tájékoztatja 
az  Európai Bizottságot (a  továbbiakban: Bizottság) és a  tagállamokat a  (2)  bekezdésben meghatározott fontos 
közfeladatot ellátó személyek kategóriáiról, beleértve a  (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott nemzetközi 
szervezetekre vonatkozó kategóriákat.”

4. §  A Pmt. 5. § e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában felügyeletet ellátó szerv az 1. § (1) bekezdés]
„e) j), k), p) és q) pontjában meghatározott szolgáltatók vonatkozásában a kereskedelmi hatóság;
f ) f ), h), n) o) és r)  pontjában meghatározott szolgáltatók vonatkozásában a  pénzügyi információs egységként 
működő hatóság (a továbbiakban: pénzügyi információs egység);”

5. § (1) A Pmt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:)
„b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
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c) árukereskedő esetében a  hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben 
történő teljesítésekor;”

 (2) A Pmt. 6. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:)
„f ) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)–e) 
vagy i) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;”

 (3) A Pmt. 6. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:)
„h) ha az  ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi 
megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése;
i) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén.”

 (4) A Pmt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés b), c) és i)  pontjában meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az  egymással 
ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri az (1) bekezdés b), c) és i) pontjában 
meghatározott összeget. Ebben az  esetben az  átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, 
amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri az (1) bekezdés b), c) és i) pontjában meghatározott összeget.”

 (5) A Pmt. 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § Üzleti kapcsolat létesítése esetén a  szolgáltató köteles elvégezni és írásban rögzíteni az  ügyfél-átvilágítás 
érdekében az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását.”

6. § (1) A Pmt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgáltató köteles a  6.  § (1)  bekezdés a) és e)–h)  pontjában meghatározott esetben az  ügyfelet, annak 
meghatalmazottját, a  szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosultat, továbbá a  szolgáltatónál eljáró képviselőt 
azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.”

 (2) A Pmt. 7. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)
„be) – ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az a) pont aa) és af ) alpontjai szerinti adatait,”

 (3) A Pmt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szolgáltató a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az  alábbi okiratok bemutatását köteles 
megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:
a) természetes személy
aa) magyar állampolgár esetében a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon 
található,
ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi 
tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  nevében vagy megbízása alapján eljárni 
jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – 
okiratot, hogy
ba) a  céget a  cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a  cég a  bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó 
esetében az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az  egyéni vállalkozó 
nyilvántartásba vételre került,
bb) a b) pont ba) alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti 
bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c) bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását 
megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
(3a) A  (2)  bekezdés a)  pont ab)–ac) és ae)  alpontjában meghatározott adat ellenőrzése mellőzhető, ha 
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza.
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(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy 
a  (2)  bekezdés a)  pont ab)–ac) és ae)  alpontjában meghatározott adatok rögzítésére az  ellenőrzés mellőzésével 
került sor.”

 (4) A Pmt. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  szolgáltató köteles ellenőrizni a  (3)  bekezdés alapján 
bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az  okirat 
hitelességéről.”

 (5) A Pmt. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  ügyfél és az  üzleti kapcsolat azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez  indokolt, 
a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  szolgáltató jogosult a  (2)–(6)  bekezdésben meghatározott 
intézkedések helyett vagy ezeken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat olyan közhiteles nyilvántartás 
alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.”

7. §  A Pmt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha kétség merül fel a  tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a  szolgáltató megtesz minden további, 
a  felügyeletet ellátó szerv által meghatározott intézkedést mindaddig, amíg nem bizonyosodik meg a  tényleges 
tulajdonos személyéről.”

8. § (1) A Pmt. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatában köteles minden, a  3.  § 38.  pontjában foglaltaknak megfelelő természetes személyt feltüntetni 
tényleges tulajdonosként.”

 (2) A Pmt. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ügyfél köteles a tényleges tulajdonosra vonatkozó 
adatoknak a 25. § (1) bekezdés szerinti központi nyilvántartás számára történő továbbítását okirattal igazolni.”

 (3) A Pmt. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha kétség merül fel a  tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a  szolgáltató megtesz minden további, 
a  felügyeletet ellátó szerv által meghatározott intézkedést mindaddig, amíg nem bizonyosodik meg a  tényleges 
tulajdonos személyéről, ideértve az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértését is.”

 (4) A Pmt. 9. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a  tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának 
igazoló ellenőrzése érdekében az (1)–(6) bekezdés alapján megtett intézkedésekről.
(8) Ha a  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosa a  3.  § 
38.  pont f )  alpontja alapján a  vezető tisztségviselő, a  szolgáltató köteles a  vezető tisztségviselőt azonosítani és 
személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A szolgáltató köteles rögzíteni az elvégzett ügyfél-átvilágítási 
intézkedéseket, valamint az arra vonatkozó információt is, ha ezen intézkedéseket nem tudta végrehajtani.”

9. §  A Pmt. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot 
tenni, vagy a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv 
által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni arra vonatkozóan, 
hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a  kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Ha a  természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy 
kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a  kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül, a  nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a  4.  § (2)–(4)  bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül 
kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a  kiemelt közszereplővel közeli 
kapcsolatban álló személynek.
(2) Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy 
a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, az  (1) bekezdésben meghatározott adaton 
kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat.
(3) A szolgáltató köteles intézkedéseket tenni az (1) bekezdés alapján megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra 
rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében, valamint 
köteles nyilvántartást vezetni az ellenőrzés érdekében megtett intézkedésekről.
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(4) Az  ügyfél (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkoztatása mellőzhető, ha a  szolgáltató az  (1)  bekezdésben 
meghatározott adatokat a  részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy 
olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt is rögzíteni, hogy 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok rögzítésére az  ügyfél (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkoztatása 
mellőzésével került sor.
9/B.  § (1) Az  ügyfél köteles a  biztosító részére a  Bit. 2.  melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítások 
esetén személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni, vagy a  szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, 
védett, az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen auditált 
elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a  kedvezményezett, illetve a  biztosítási 
szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult, továbbá annak tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek 
vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a  kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 
személynek minősül-e. Ha a  kedvezményezett, illetve a  biztosítási szerződés alapján a  biztosító szolgáltatására 
jogosult kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2)–(4) bekezdésének 
mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy 
a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.
(2) Az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az üzleti kapcsolat létesítését követően is megteheti. 
Ebben az  esetben a  nyilatkozat megtételének a  kifizetéssel egyidejűleg vagy azt megelőzően kell megtörténnie, 
illetve azzal egyidejűleg vagy azt megelőzően, hogy a biztosítás egészben vagy részben engedményezésre kerül.
(3) A szolgáltató – ha az (1) bekezdés alapján megtett nyilatkozat valódisága kérdéses – köteles intézkedéseket tenni 
a nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő 
ellenőrzése érdekében.
(4) Az  ügyfél (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkoztatása mellőzhető, ha a  szolgáltató az  (1)  bekezdésben 
meghatározott adatokat a  részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy 
olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt is rögzíteni, hogy 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok rögzítésére az  ügyfél (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkoztatása 
mellőzésével került sor.”

10. § (1) A Pmt. 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szolgáltató a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben az  üzleti kapcsolatra vonatkozóan az  alábbi 
adatokat köteles rögzíteni:
a) a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
b) az  ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében azt, hogy az  ügyfél kockázati szintje átlagos, magas 
vagy alacsony,
c) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód),
d) információt az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – kéri 
a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, és ezen információk igazoló ellenőrzése 
érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.
(3) A  szolgáltató – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – az  üzleti kapcsolat létesítését a  szolgáltató 65.  § 
szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyásához kötheti.”

 (2) A Pmt. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Adatváltozás esetén a  szolgáltatónak csak a  megváltozott adat rögzítéséhez szükséges ügyfél-átvilágítás 
intézkedést kell elvégeznie, amennyiben a 6. § (1) bekezdés g) pontjában írt teljes átvilágítási kötelezettsége nem áll 
fenn.”

11. § (1) A Pmt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a tevékenységére irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően – köteles az üzleti kapcsolatot 
folyamatosan figyelemmel kísérni – ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését 
is – annak megállapítása érdekében, hogy az  adott ügylet összhangban áll-e a  szolgáltatónak az  ügyfélről 
a  jogszabályok alapján rendelkezésére álló adataival és ez alapján szükség van-e az ügyféllel szemben pénzmosás 
megelőzésével kapcsolatos intézkedések végrehajtására.”
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 (2) A Pmt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató a folyamatos figyelemmel kísérés során ellenőrzi, hogy az ügyfél kockázati szintje a rendelkezésre 
álló adatoknak megfelelően lett-e rögzítve. A  szolgáltató a  kockázati szint változásának megállapítása esetén 
haladéktalanul lefolytatja az  ügyfél tényleges kockázati szintjének megfelelő még végrehajtásra nem került 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseket és a teljesített ügyletek elemzését a kockázati szinthez igazítja.”

 (3) A Pmt. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – köteles különös figyelmet fordítani valamennyi
a) összetett,
b) szokatlan, így különösen:
ba) szokatlanul nagy értékű, illetve
bb) szokatlan ügylettípusban végrehajtott, vagy
c) gazdasági vagy jogszerű cél nélküli
ügyletre és pénzügyi műveletre.”

12. §  A Pmt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az ügyfélre vonatkozóan a 7–10. § alapján rendelkezésre álló adatok 
és okiratok, valamint az ügyfél kockázati szintjének meghatározása naprakészek legyenek, így különösen az ügyfélre 
vonatkozóan rendelkezésre álló adatok és okiratok megváltozásáról történő tudomásszerzés esetén, a  tényleges 
tulajdonosra vonatkozó adatok jogszabály alapján történő ellenőrzése céljából vagy az  adózás területén történő 
együttműködés teljesítése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési kötelezettséget a szolgáltató kockázatérzékenységi megközelítés alapján, 
magas kockázat esetén évente, alacsony kockázat esetén legalább ötévente köteles elvégezni. Ha az  ellenőrzés 
során a  szolgáltatónak kétsége merül fel az  adatok és a  nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételten 
elvégzi a kétség kizárásához szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.
(3) Üzleti kapcsolat fennállása alatt az  ügyfél, annak meghatalmazottja, a  szolgáltatónál eljáró rendelkezésre 
jogosult, továbbá a  szolgáltatónál eljáró képviselő köteles a  tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül 
értesíteni a  szolgáltatót az  ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a  tényleges tulajdonos személyét 
érintően bekövetkezett változásról.
(4) A  (3)  bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése érdekében a  szolgáltató köteles ügyfele, valamint annak 
meghatalmazottja, a  rendelkezésre jogosult és a  képviselő figyelmét írásban felhívni az  adatokban bekövetkezett 
változások közlésének kötelezettségére.
(5) Amennyiben a szolgáltató az ügyfél által kapcsolattartásra megadott módokon nem tud az ügyféllel kapcsolatba 
lépni annak ellenére, hogy az ügyfél ügyletek végrehajtását kezdeményezi, a szolgáltatónak kockázatérzékenységi 
megközelítés alapján meg kell kísérelnie három hónapon belül legalább két alkalommal, igazolt módon postai 
úton írásban felszólítani az  ügyfelet – a  lehetséges jogkövetkezményekre való egyidejű figyelmeztetés mellett – 
a  szolgáltatóval való kapcsolat felvételére. A  második értesítés sikertelenségét követően a  szolgáltató az  ügyfél 
vagy annak meghatalmazottja általi kapcsolatfelvételig megtagadja az  ügyfél által kezdeményezett, négymillió-
ötszázezer forintot elérő összegű ügylet teljesítését.”

13. § (1) A Pmt. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A szolgáltató – a (2)–(6) bekezdés kivételével – az üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles lefolytatni az ügyfél és 
a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését.
(2) A szolgáltató az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat 
során is lefolytathatja, ha ez  a  rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges, és ha 
a  pénzmosás vagy a  terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély. Ebben az  esetben a  személyazonosság 
igazoló ellenőrzését az első ügylet teljesítéséig be kell fejezni.”

 (2) A Pmt. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  Bit. 2.  melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítás kedvezményezettje, illetve a  biztosítási 
szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosultak személye, továbbá a kedvezményezett által meghatározott 
teljesítés elfogadására jogosult személye a  szerződés megkötésekor még nem ismert, a  kedvezményezett, illetve 
a biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult, továbbá a kedvezményezett által meghatározott 
teljesítés elfogadására jogosult személyazonosságának igazoló ellenőrzését legkésőbb a  kifizetéssel egyidejűleg 
vagy a szerződésből (kötvényből) eredő jogoknak a jogosult általi érvényesítéséig lefolytatja.”
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 (3) A Pmt. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  szolgáltató nem tudja végrehajtani a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, 
akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül 
művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügylet teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti 
kapcsolatot.”

 (4) A Pmt. 13. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a 7–10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, ha)
„c) nem történt változás a  7.  § (2)  bekezdésében, a  8.  § (2) és (3)  bekezdésében, a  9.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
valamint a 10. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokban.”

14. § (1) A Pmt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szolgáltató – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzése és megakadályozása céljából – a  négymillió-ötszázezer forintot el nem érő – pénzváltás esetén 
a  százezer forintot elérő vagy meghaladó összegű – ügyleti megbízás teljesítésekor természetes személy ügyfél 
esetében a 7. § (2) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet ügyfél esetében a  7.  § (2)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontjában, valamint a  14/A.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott adatokat köteles rögzíteni, és a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok 
bemutatását kérheti.”

 (2) A Pmt. 4. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) A  6.  § (1)  bekezdés b)–d) és i)  pontjában meghatározott ügyleti megbízás teljesítése esetén 
a szolgáltató köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt a 7. § 
(2)  bekezdésében meghatározott valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani, személyazonosságának igazoló 
ellenőrzését elvégezni és a 7. § (3) bekezdése szerinti okiratáról másolatot készíteni, köteles továbbá a 8–9/A. §-ban 
meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni.
(2) A szolgáltató a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatokat köteles 
rögzíteni:
a) a megbízás tárgyát és összegét,
b) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).
(3) A  szolgáltató a  (2)  bekezdésben meghatározott adaton kívül – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – 
kéri a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló 
ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.
(4) A szolgáltató – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – az ügyleti megbízás teljesítését a szolgáltató 65. § 
szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyásához köti.
(5) Ha a  szolgáltató nem tudja végrehajtani az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott ügyfél-átvilágítási 
intézkedéseket, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyleti megbízás teljesítését.
(6) Az  ügyleti megbízásokat rendszeresen adó ügyfelek monitoring kötelezettségét a  szolgáltató a  11.  §-ban 
az  üzleti kapcsolatokra előírt módon végzi el. A  szolgáltató a  65.  §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén 
alapuló belső szabályzatában határozza meg, hogy kit tekint ügyleti megbízásokat rendszeresen adó ügyfélnek.
(7) Adatváltozás esetén a  szolgáltatónak csak a  megváltozott adat rögzítéséhez szükséges ügyfél-átvilágítás 
intézkedést kell elvégeznie, amennyiben a 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettsége nem 
áll fenn.”

15. §  A Pmt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A szolgáltató a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló, belső szabályzatban rögzített 
alacsony kockázatú esetekben az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni:
a) a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat rögzíteni;
b) a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok másolatát a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében 
beszerezni;
c) a 8. és 9. §-ban a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban meghatározott eljárásokat elvégezni;
d) a  9/A. és 9/B.  §-ban meghatározott kiemelt közszereplői jelleg meghatározásával kapcsolatos eljárásokat 
elvégezni;
e) a 11. és 12. §-ban meghatározott monitoring kötelezettségeket elvégezni.
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(2) A  szolgáltató haladéktalanul elvégzi a  magasabb kockázati szintnek megfelelő ügyfél-átvilágítást, ha 
az  (1)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott intézkedések alapján az  ügyfél vonatkozásában eltérő kockázati 
szintre vonatkozó adat került beszerzésre.
(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
a) a  szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által 
meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy
b) az ügyfél személyes megjelenése hiányában az ügyfél által postai úton küldött okiratmásolatok és nyilatkozatok 
alapján
is elvégezheti.
(4) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  3.  § 25.  pontjában meghatározott Posta Elszámoló Központot működtető 
intézmény a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat köteles rögzíteni, valamint a személyazonosság igazoló 
ellenőrzése érdekében a 7. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok bemutatását kérheti az alábbi feltételeket 
együttesen teljesítő ügyleti megbízások esetén:
a) ügyfele nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik 
lakhellyel vagy székhellyel;
b) az ügyleti megbízás összege a háromszázezer forintot meghaladja, de a hárommillió forintot nem éri el; és
c) az  ügyleti megbízás belföldön kezdeményezett és belföldön teljesítendő áru- vagy szolgáltatásnyújtás 
ellenértékének teljesítésére irányul.”

16. § (1) A Pmt. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A szolgáltató fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni, ha az ügyfél magas kockázatú. 
Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni az alábbi esetekben:
a) az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,
b) a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített egyéb esetekben,
c) a 17. §-ban meghatározott távoli azonosítás esetén,
d) az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy 
a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, valamint
e) az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben.
(2) A  szolgáltató az  (1)  bekezdés b)–e)  pontjában meghatározott esetekben a  7–12.  §-ban meghatározott 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is köteles elvégezni:
a) az üzleti kapcsolat létesítésére kizárólag a szolgáltató 65. § szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője 
jóváhagyását követően kerül sor,
b) az üzleti kapcsolat 11. § (1) bekezdésében meghatározott folyamatos figyelemmel kísérését a 65. § szerinti belső 
szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban hajtja végre.
(3) A  szolgáltató az  (1)  bekezdés b)–e)  pontjában meghatározott esetekben a  (2)  bekezdésben meghatározott 
ügyfél-átvilágítási intézkedések mellett a következő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazhatja:
a) beszerzi az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információkat,
b) a  tényleges tulajdonos vonatkozásában személyesen vagy az  általa üzemeltetett, biztonságos, védett, 
előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, továbbá a  17.  § (2)  bekezdésében meghatározott távoli 
azonosítás útján közjegyző, külképviselet, vagy okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére 
feljogosított hatóságának közreműködésével elvégzi a  7.  § (3)  bekezdésében és (8)  bekezdésében meghatározott 
személyazonossági igazoló ellenőrzésre irányuló intézkedéseket,
c) elvégzi a 65. § szerinti belső szabályzatban meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.”

 (2) A Pmt. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) A  szolgáltató köteles stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országból származó ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az  ügyleti megbízás végrehajtása előtt 
a 7–12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően
a) a 65. § szerinti belső szabályzatban meghatározott további információk rendelkezésre bocsátását kérni
aa) az ügyfélre és a tényleges tulajdonosra,
ab) az üzleti kapcsolatra,
ac) az ügyfél és a tényleges tulajdonos pénzeszközei és a vagyona forrására, és
ad) a végrehajtandó vagy végrehajtott ügyletek indokaira
vonatkozóan,
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b) az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízás teljesítését a 65. § szerinti belső szabályzatban meghatározott 
vezetője jóváhagyásához kötni, valamint
c) az üzleti kapcsolat 11. § (1) bekezdésében meghatározott folyamatos figyelemmel kísérését a 65. § szerinti belső 
szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban végrehajtani.
(2) A  szolgáltató stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó 
ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt a következő intézkedéseket 
alkalmazhatja:
a) a 65. § szerinti belső szabályzatban meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése,
b) jelentéstételi kötelezettség bevezetése, vagy
c) a 65. § szerinti belső szabályzatban meghatározott korlátozások alkalmazása.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott szolgáltató köteles a  stratégiai hiányosságokkal 
rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező szolgáltatóval létesített levelező 
kapcsolatát felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
(4) A miniszter tájékoztatja a Bizottságot a (2) és (3) bekezdésben meghatározott intézkedésekről.”

17. §  A Pmt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A szolgáltató az azonosítás és a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében köteles megkövetelni 
a  7.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatot tartalmazó, a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okirat hiteles 
másolatát, ha az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen 
az  azonosítás és a  személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, amennyiben az  átvilágításra nem a  szolgáltató 
által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján került sor.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt okirat hiteles másolata abban az  esetben fogadható el az  azonosítás és 
a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha
a) azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 
Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
b) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, 
és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a  magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette 
e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.
(3) A  Tpt. 5.  § (1)  bekezdés 130.  pontjában meghatározott ügyfélszámla és 46.  pontjában meghatározott 
értékpapírszámla, valamint az  értékpapír letéti számla nyitásához az  ügyfél a  személyazonosság igazoló 
ellenőrzése érdekében a 7. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokat, valamint a 8–9/A. § szerinti nyilatkozatot 
elektronikus úton – így különösen e-mail-ben, szkennelve – vagy faxon is benyújthatja, amennyiben pénzmosásra 
vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel. Az  ügyfél ebben az  esetben 
a számlanyitáshoz az e bekezdésben meghatározottak szerint elektronikus úton vagy faxon igazolhatja azon fizetési 
számlájának fennállását is, amelyről és amelyre fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javára és terhére (a továbbiakban: 
igazolt fizetési számla). Igazolt fizetési számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet a 22. § (1) bekezdésében 
meghatározott szolgáltató vezet. Az  ügyfélazonosítás és a  személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából 
történő személyes megjelenéséig vagy az  (1) és (2)  bekezdés szerinti okiratok benyújtásáig – az  ügyfélszámlát, 
az értékpapírszámlát és az értékpapír letéti számlát érintő ügyletek elszámolása kivételével – kizárólag pénzösszeg 
egyszerű átutalással történő fizetésére és kizárólag az  e  bekezdés szerint nyitott ügyfélszámla vonatkozásában 
kerülhet sor akként, hogy a befizetés kizárólag az ügyfélnek az igazolt fizetési számlájáról, míg kifizetés az ügyfélnek 
ugyanazon igazolt fizetési számlájára történhet.
(4) Az  ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető szolgáltató az  általa a  (3)  bekezdés 
szerint rögzített és az  ügyfelet azonosító adatok ellenőrzése céljából az  ügyfél természetes személyazonosító 
adatainak megküldésével köteles az  igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól adatot igényelni arról, 
hogy az  igazolt fizetési számla tekintetében az  ügyfél azonosítása megtörtént, és az  ügyfél által az  ügyfélszámla, 
az  értékpapírszámla és az  értékpapír letéti számla vonatkozásában megadott adatok a  valóságnak megfelelnek. 
A megkeresett szolgáltató az adatigénylést 8 napon belül teljesíti. Ha a megkeresett szolgáltató az ügyfél számára 
fizetési számlát nem vezet, köteles az  ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető 
szolgáltató által az  adatigénylés során megküldött adatokat az  adatigénylés teljesítését követően haladéktalanul 
törölni.”
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18. § (1) A Pmt. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ügyfél-átvilágítás eredménye elfogadásának nem jelenti akadályát, ha 
a követelmények alapját képező okiratok és adatok köre nem egyezik meg az e törvényben meghatározottakkal.”

 (2) A Pmt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás 
eredményének a Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező szolgáltató 
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban található fióktelepétől 
és leányvállalatától történő átvételére, ha a  fióktelep vagy leányvállalat megfelel a  62.  § szerinti csoportszinten 
meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni politikáknak és eljárásoknak (a  továbbiakban: 
csoportszintű politikák és eljárások).”

 (3) A Pmt. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szolgáltató jogosult elfogadni a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményét az  ugyanazon 
csoporthoz tartozó szolgáltatótól, ha
a) a  csoport tagjai a  60–62.  §-ban meghatározott csoportszintű politikáknak és eljárásoknak megfelelően 
az  e  törvényben megállapított vagy azokkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási követelményeket 
alkalmaznak, valamint
b) az  a)  pontban meghatározottak végrehajtását a  székhely szerinti tagállam vagy harmadik ország illetékes 
hatósága csoportszinten felügyeli.”

19. §  A Pmt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § A 22. és a  23.  § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  szerződéses jogviszonyon alapuló kiszervezésre és 
az ügynöki tevékenységre.”

20. §  A Pmt. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Speciális ügyfél-átvilágítási intézkedések
24/A.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott szolgáltató külföldi székhelyű szolgáltatóval 
történő, pénzösszeg elszámolását, illetve pénzösszeg elszámolására irányuló ügylet teljesítését is magában foglaló 
levelező kapcsolat létesítését megelőzően köteles
a) a külföldi székhelyű szolgáltatóról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen alkalmazott eszközrendszere 
felmérése és értékelése céljából feltáró elemzést készíteni;
b) a levelező kapcsolat vonatkozásában a saját és a külföldi székhelyű szolgáltató felelősségi körét rögzíteni;
c) meggyőződni arról, hogy a külföldi székhelyű szolgáltató elvégezte a levelezőszámlához közvetlen hozzáféréssel 
rendelkező ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a  levelezőszámlához történő közvetlen 
hozzáférést folyamatosan figyelemmel kíséri; és
d) meggyőződni arról, hogy a  külföldi székhelyű szolgáltató kérésre közölni tudja a  vonatkozó ügyfél-átvilágítási 
adatokat.
(2) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott szolgáltató kockázatérzékenységi alapon időszakosan 
köteles megvizsgálni az adott levelező kapcsolatban rejlő pénzmosási kockázatot.
(3) Külföldi székhelyű szolgáltatóval levelező kapcsolat létesítésére csak az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott szolgáltató 65.  § szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően 
kerülhet sor.
(4) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató nem létesíthet és nem tarthat fenn levelező 
kapcsolatot fiktív bankkal, továbbá olyan szolgáltatóval, amely fiktív bankkal levelező kapcsolatot tart fenn.
(5) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató jogosult kockázatérzékenységi megközelítés 
alapján meghatározni, hogy az  Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező szolgáltatóval történő levelező 
kapcsolat létesítése előtt alkalmazza-e az (1)–(3) bekezdésben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.
24/B.  § Olyan összetett üzleti kapcsolatok létesítése során, ahol a  szerződéses kapcsolatban egyszerre több, 
ügyfél-átvilágítással érintett ügyfél található, a  szolgáltató ügyfelenként elvégzi az  ügyfél-átvilágítást, valamint 
a kockázati besorolásuk tekintetében figyelemmel van a kapcsolat együttes kockázati jellegére.
24/C. § (1) A szolgáltató a 11. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni, 
és – az ügyfél vagy az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzése és megakadályozása érdekében – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat rögzítheti, valamint 
a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok benyújtását 
kérheti elektronikus pénz kibocsátása esetén, ha
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a) az  elektronikus pénz tárolására szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszköz nem újra feltölthető, vagy újra 
feltölthető, de legfeljebb havi negyvenötezer forint összegű, fizetési műveletre vonatkozó felső korláttal rendelkezik, 
és amely kizárólag Magyarország területén használható fel;
b) az elektronikus pénz elektronikusan tárolt mindenkori összege nem haladja meg a negyvenötezer forintot;
c) az elektronikus pénz kizárólag áru vagy szolgáltatás vásárlására használható;
d) az elektronikus pénzen tárolt összeg olyan elektronikus pénz terhére nem tölthető fel, amely esetében az ügyfél 
azonosítása nem történt meg; valamint
e) az  elektronikuspénz-kibocsátó megfelelően ellenőrzi az  ügyletet, vagy az  üzleti kapcsolatot a  szokatlan ügylet, 
valamint a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény kiszűrése érdekében.
(2) A szolgáltató a 7–10. §-ban meghatározott valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni, ha
a) az elektronikuspénz-birtokos által a részére kibocsátott összegből készpénzben kivett vagy készpénzre beváltott 
összeg meghaladja a tizenötezer forintot, vagy
b) távoli fizetési művelet esetében a kifizetett összeg műveletenként meghaladja a tizenötezer forintot.
(3) Ha a  nem névre szóló az  elektronikus pénz tárolására szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszközt harmadik 
országban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató bocsátotta ki, ezen készpénz-
helyettesítő fizetési eszközről fizetés abban az  esetben fogadható el, ha az  megfelel az  (1)–(2)  bekezdésben 
meghatározott vagy azokkal egyenértékű követelményeknek.”

21. § (1) A Pmt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél köteles a  tényleges tulajdonosára 
vonatkozó, a  9.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat az  adatok tárolása céljából létrehozott központi 
nyilvántartásnál bejelenteni legkésőbb tevékenységének megkezdését követő 5 munkanapon belül, ezt követően 
pedig a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül.”

 (2) A Pmt. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szolgáltató és a  felügyeletet ellátó szerv köteles bejelentést tenni az  (1)  bekezdés szerinti központi 
nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a  központi nyilvántartásban található és a  rendelkezésére álló 
tényleges tulajdonosi információk között. A  nyilvántartást vezető hatóság a  bejelentés tartalmának mérlegelését 
követően a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül a központi nyilvántartásban szereplő adatot javítja, 
vagy helyben hagyja.”

 (3) A Pmt. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a  pénzügyi információs egység, a  nyomozó hatóság, 
a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, a  terrorizmust elhárító szerv, 
a  nemzetbiztonsági szolgálatok, az  ügyészség, a  bíróság és az  állami adóhatóság e  törvényben foglalt 
kötelezettségei ellátása érdekében korlátozás nélkül, a 7–12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések 
végrehajtása céljából a  szolgáltató közvetlen hozzáféréssel adatot igényelhet az  (1)  bekezdés szerinti központi 
nyilvántartásból.”

 (4) A Pmt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti központi nyilvántartásból – a  bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében tényleges 
tulajdonosnak minősülő személyre vonatkozó e törvényben meghatározott adatok kivételével – harmadik személy 
egyedi adatszolgáltatás keretében – kizárólag a  felhasználás céljához feltétlenül szükséges mértékben – adatot 
igényelhet.”

 (5) A Pmt. 25. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdés szerinti központi nyilvántartásból a  bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében tényleges 
tulajdonosnak minősülő személy vonatkozásában harmadik személy egyedi adatszolgáltatás keretében adatot 
igényelhet, ha
a) igazolja az adathozzáféréshez fűződő jogos érdekét, vagy
b) írásos kérelmet nyújt be olyan bizalmi vagyonkezelő vonatkozásában, amely jogi személyben vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlen vagy közvetett módon többségi befolyással rendelkezik.
(3b) A  (3) és (3a)  bekezdés szerinti adatigénylő jogosult megismerni a  jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, illetve bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében tényleges tulajdonosnak minősülő személy 
nevét, születési idejét, állampolgárságát és tartózkodási helyének országát, továbbá a  tényleges tulajdonosi 
érdekeltség 3. § 38. pontja szerinti típusát és annak mértékét.”
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 (6) A Pmt. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben, a hozzáférést korlátozó határozattal szemben fellebbezésnek van 
helye.”

22. §  A Pmt. a 25. §-t követően a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Központi bankszámla- és széfnyilvántartás
25/A. § (1) A pénzforgalmi számlát vezető szolgáltató köteles a központi bankszámla- és széfnyilvántartást vezető 
hatóságot tájékoztatni az  általa vezetett, az  euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek 
megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben meghatározott nemzetközi bankszámla-azonosítóval azonosított fizetési számlák alábbi 
adatairól:
a) a számla tulajdonosának családi és utóneve, nem természetes személy esetén a tulajdonos szervezet neve;
b) a számla felett rendelkezni jogosult személy(ek) családi és utóneve;
c) a számla tulajdonosának a 9. §-ban meghatározott tényleges tulajdonosának családi és utóneve;
d) a számla száma;
e) a számla megnyitásának, illetve megszüntetésének időpontja.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatközlést legkésőbb a  fizetési számlaszerződés megkötését követő 
5  munkanapon belül, ezt követően pedig az  adatokban bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül kell 
teljesíteni.
25/B.  § (1) A  széfszolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles a  központi bankszámla- és széfnyilvántartást vezető 
hatóságot tájékoztatni a széfszolgáltatási szerződések alábbi adatairól:
a) a széf bérlőjének családi és utóneve, nem természetes személy esetén a tulajdonos szervezet neve;
b) a széf felett rendelkezni jogosult személy(ek) családi és utóneve;
c) a széfszolgáltatási szerződés időtartama.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatközlést legkésőbb a  széfszolgáltatási szerződés megkötését követő 
5 munkanapon belül, ezt követően pedig az  adatokban bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül kell 
teljesíteni.”

23. §  A Pmt. 26. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Rendelet előírásainak megsértése és a  Rendeletben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő 
teljesítése esetén a  Felügyelet és a  pénzügyi információs egység a  jogi személyek és a  jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek vonatkozásában a 69. § (5) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.”

24. §  A Pmt. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott belső kockázatértékelés alapján a  szolgáltató köteles az  üzleti kapcsolat 
vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei 
alapján a  65.  §-ban meghatározott belső szabályzatban – a  szolgáltató jellegével és méretével arányos – belső 
eljárásrendet meghatározni a  kockázatok csökkentése és kezelése érdekében, valamint – ha a  szolgáltató jellege 
és mérete indokolja – külső ellenőrzési funkciót működtetni a  belső eljárásrend megfelelőségének ellenőrzése 
céljából.”

25. §  A Pmt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A miniszter tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat a koordinált nemzeti kockázatértékelés mindenkori 
aktualizált eredményeiről.
(2) A miniszter nyilvánosságra hozza a koordinált nemzeti kockázatértékelés mindenkori aktualizált eredményeinek 
minősített adatokat nem tartalmazó összefoglalását.
(3) A koordinált nemzeti kockázatértékelés elkészítésében közreműködő szervek – a nemzetközi együttműködésüket 
szabályozó rendelkezéseknek is megfelelő módon – információt szolgáltathatnak az  Európai Unió tagállamai által 
készített kockázatértékeléshez.”

26. § (1) A Pmt. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja
a) pénzmosásra,
b) terrorizmus finanszírozására, vagy
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c) dolog büntetendő cselekményből való származására
utaló adat, tény, körülmény (a továbbiakban együtt: bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény) felmerülése 
esetén köteles a 31. § (1) bekezdésében megjelölt személynek haladéktalanul írásban bejelentést (a továbbiakban: 
bejelentés) tenni.”

 (2) A Pmt. 30. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentésnek tartalmaznia kell]
„a) a szolgáltató által a 7–14/A. § alapján rögzített adatokat,”

27. §  A Pmt. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) A  szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja – beleértve a  kijelölt személyt – 
(a  továbbiakban együtt: a  bejelentő), a  központi kapcsolattartó pont, valamint a  szolgáltató tekintetében 
–  jóhiszeműség esetén – a  bejelentés megtétele nem eredményezi jogszabály vagy szerződés által adatközlés 
vonatkozásában előírt korlátozás megszegését, illetve nem keletkeztet polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget 
akkor sem, ha a bejelentés megtétele utóbb megalapozatlannak bizonyul.
(2) Jogellenes a  belső szabályzat alapján vagy a  pénzügyi információs egységnek pénzmosás vagy terrorizmus 
finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentés következtében meghozott, a  bejelentő – ideértve a  szolgáltató 
alkalmazottait és képviselőit – számára hátrányos intézkedés, így különösen a  munkáltatónak a  munkavállaló 
szempontjából hátrányos vagy megkülönböztető intézkedése.
(3) A bejelentő – ideértve a szolgáltató alkalmazottait és képviselőit – a  (2) bekezdésben meghatározott, számára 
hátrányos intézkedéssel szemben panaszt, illetve jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.”

28. §  A Pmt. 42–44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„42.  § (1) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a  feladatainak ellátásához 
szükséges mértékben jogosult megismerni és kezelni a  szolgáltató által kezelt bármely adatot, ideértve a  fizetési, 
biztosítási, bank-, értékpapír-, pénztártitkot vagy foglalkoztatói nyugdíj-titkot, valamint üzleti titkot.
(2) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a  feladatainak ellátásához szükséges 
mértékben megkereséssel fordulhat az  (1)  bekezdésben meghatározott adat és titok megismerése érdekében 
a  szolgáltatóhoz, amely köteles a  megkeresésben megjelölt adatot, titkot a  pénzügyi információs egység részére 
megküldeni.
(3) A  szolgáltató köteles biztosítani a  pénzügyi információs egység megkeresésének teljes körű, gyors és 
biztonságos csatornákon keresztüli teljesítését.
43.  § (1) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a  feladatainak ellátásához 
szükséges mértékben jogosult megismerni és kezelni a  központi államigazgatási szerv, a  bíróság, és az  5.  §-ban 
meghatározott felügyeletet ellátó szerv által kezelt adatot, ideértve az adótitkot, illetve vámtitkot képező adatot.
(2) A  központi államigazgatási szerv, a  bíróság és az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv köteles 
a  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében kért (1)  bekezdésben meghatározott 
adatot, titkot a pénzügyi információs egység rendelkezésére bocsátani.
44.  § (1) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a  feladatainak ellátásához 
szükséges mértékben jogosult megismerni és kezelni nyomozó hatóság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat, 
rendőrségről szóló törvényben meghatározott, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint 
a terrorizmust elhárító szerv által kezelt adatot.
(2) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében adat szolgáltatását kérheti 
az  (1)  bekezdésben meghatározott szervtől, amelynek átadását a  megkeresett szerv – a  (4)  bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – nem tagadhatja meg.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás igénylése mellett a  pénzügyi információs egység 
elemző-értékelő tevékenysége keretében a feladatainak ellátásához szükséges mértékben közvetlen hozzáféréssel 
adatot vehet át a nyomozó hatóság adatbázisából. A közvetlen hozzáférést a nyomozó hatóság biztosítja.
(4) A  (2)  bekezdés alapján megkeresett szerv vezetője kivételesen megtagadhatja az  adatszolgáltatást, illetve 
kizárhatja a (3) bekezdés alapján biztosított közvetlen hozzáférést, ha
a) az adatszolgáltatás vagy közvetlen hozzáférés biztosítása
aa) folyamatban lévő büntetőeljárás vagy titkos információgyűjtés érdekét sérti;
ab) nemzetbiztonsági érdeket sért;
b) az adatátadás nemzetközi egyezménybe ütközik;
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c) külföldi titkosszolgálattól származó adat vonatkozásában az  adatot szolgáltató külföldi titkosszolgálat az  adat 
átadásához nem járul hozzá; vagy
d) az  adatátadáshoz a  nemzetközi közös nyomozócsoportban vagy bűnfelderítő-csoportban résztvevő tagállam 
nem járul hozzá.
(5) A  (2)  bekezdés alapján megkeresett szerv vezetője az  átadott adatnak a  48.  § (1)  bekezdésében és a  49.  § 
(1) bekezdésében meghatározott szerv részére történő továbbítását
a) megtilthatja;
b) korlátozhatja;
c) előzetes hozzájárulásához kötheti.”

29. §  A Pmt. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47.  § (1) A  pénzügyi információs egység a  42–44.  §, a  75.  § (1)–(2)  bekezdése alapján tudomására jutott adatot, 
titkot csak a  41.  § (1)  bekezdésében meghatározott stratégiai elemzésének ellátása érdekében, valamint a  48.  § 
(1)  bekezdésében és a  49.  § (1)  bekezdésében meghatározott célokból, a  39.  §-ban meghatározott operatív 
elemzésének érdekében használhatja fel.
(2) A  pénzügyi információs egység a  46.  § alapján tudomására jutott adatot, titkot csak a  48.  § (1)  bekezdésében 
és a  49.  § (1)  bekezdésében meghatározott célokból, a  39.  §-ban meghatározott operatív elemzésének ellátása 
érdekében használhatja fel.”

30. §  A Pmt. 48. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A pénzügyi információs egység jogosult a 38. §-ban meghatározott elemző-értékelő tevékenysége, és a 48. § 
(1)  bekezdésében meghatározott információtovábbítás érdekében az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó 
szervekkel, valamint a 48. § (1) bekezdésében meghatározott hatóságokkal együttműködési megállapodást kötni.”

31. §  A Pmt. 49. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pénzügyi információs egység köteles a külföldi pénzügyi információs egységektől érkező információkérések 
fogadásáért felelős kapcsolattartó személyt kijelölni.”

32. § (1) A Pmt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi információs egység nemzetközi információcsere és együttműködés keretében az e törvény, valamint 
a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény alapján tudomására jutott 
információt – az alapbűncselekmény típusától függetlenül – továbbíthatja a külföldi pénzügyi információs egység, 
valamint az Europol részére.”

 (2) A Pmt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi információs egység nem tagadhatja meg a nemzetközi információcserét és az együttműködést arra 
tekintettel, hogy
a) az Európai Unió más tagállamának vagy harmadik országnak jogában a pénzmosás adóügyi vonatkozásainak és 
az alapbűncselekményeinek jogi szabályozása a magyar jogtól eltér;
b) a  nemzeti jog titoktartási kötelezettséget vagy az  adatok bizalmasságának megőrzésére vonatkozó 
kötelezettséget ír elő a  kötelezett szolgáltatók számára, kivéve a  73.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott 
eseteket;
c) a  megkereséssel érintett ügyben vizsgálat vagy büntetőeljárás van folyamatban, kivéve, ha a  nemzetközi 
információcsere és együttműködés hátráltatná az említett vizsgálatot vagy büntetőeljárást;
d) a megkereső azonos hatáskörű illetékes hatóság jellege vagy jogállása eltér a megkeresett illetékes hatóságétól.”

 (3) A Pmt. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pénzügyi információs egység az általa a külföldi pénzügyi információs egység részére továbbított információ 
felhasználását korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. A  korlátozás nem alapulhat arra, hogy a  külföldi információs 
egység országának a  jogában a  pénzmosás adóügyi vonatkozásainak vagy alapbűncselekményének jogi 
szabályozása a magyar jogtól eltér.”

 (4) A Pmt. 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  pénzügyi információs egység – az  alapbűncselekmény típusától függetlenül – haladéktalanul és a  lehető 
legszélesebb körű hozzájárulását adja a  megküldött információnak a  külföldi pénzügyi információs egység által 
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a  külföldi illetékes hatóságok felé történő továbbításához. A  pénzügyi információs egység a  hozzájárulását csak 
akkor tagadhatja meg, ha az
a) kívül esik e törvény alkalmazási körén;
b) a nyomozás eredményes lefolytatását veszélyezteti;
c) csak külföldi pénzügyi információs egység hozzájárulásával adható meg, és ezen hozzájárulás hiányzik;
d) a (2) bekezdésben meghatározott megtagadásnak van helye, de az az információ átadásának pillanatában még 
nem volt ismert;
e) jogos érdek súlyos sérelemével jár.”

33. § (1) A Pmt. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az információk felfedésére az ugyanazon csoporthoz 
tartozó tagállami hitelintézetek és pénzügyi intézmények között, illetve ezen intézetek és intézmények és harmadik 
országokban letelepedett fióktelepeik és többségi tulajdonú leányvállalataik között, feltéve, hogy ezek a fióktelepek 
és többségi tulajdonú leányvállalatok maradéktalanul megfelelnek a  62.  §-ban meghatározott csoportszintű 
politikáknak és eljárásoknak – beleértve az  információ csoporton belüli megosztására vonatkozó eljárásokat is –, 
a csoportszintű politikák és eljárások pedig megfelelnek az ezen törvényben meghatározott követelményeknek.”

 (2) A Pmt. 54. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  1.  § (1)  bekezdés g)–h) és l)  pontjában meghatározott szolgáltató esetében az  (1)  bekezdésben 
meghatározott tilalom nem vonatkozik az ügyfél tájékoztatására arra vonatkozóan, hogy az ügyfél által végrehajtott 
vagy végrehajtandó ügylet jogszabályi rendelkezések megsértését eredményezi.”

34. §  A Pmt. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § (1) A  szolgáltató e  törvény szerinti feladata ellátásában közreműködő vezetője, segítő családtagja és 
foglalkoztatottja az  e  törvényben, valamint az  annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség 
teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat – ideértve a  pénzeszköz és vagyon forrására vonatkozó 
információkat – kizárólag a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(2) A  szolgáltató az  e  törvényben, valamint az  annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség 
teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.”

35. §  A Pmt. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szolgáltató – az  általa vezetett nyilvántartásban – az  e  törvényben, valamint az  annak felhatalmazásán 
alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatnak nem minősülő 
adatokat, beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott adatokat is, valamint minden egyéb, az üzleti 
kapcsolattal összefüggésben keletkezett adatot az  üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az  ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni.
(2) A szolgáltató – az általa vezetett nyilvántartásban – az e törvényben, valamint az annak felhatalmazásán alapuló 
jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve 
az elektronikus azonosítás során birtokába jutott okiratot is, valamint a bejelentés és a 42. § szerinti adatszolgáltatás 
teljesítését, az ügylet teljesítésének a 34. § és a 35. § szerinti felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát, 
valamint minden egyéb, az  üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát az  üzleti 
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdés a)–e) és l)  pontjában meghatározott szolgáltató az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott 
nyilvántartásban a  négymillió-ötszázezer forint értéket elérő vagy meghaladó összegű készpénzben (forintban, 
illetve valutában) teljesített ügyleti megbízásokat is köteles rögzíteni, amely információt nyolc évig köteles 
megőrizni.”

36. § (1) A Pmt. 59. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a  pénzügyi információs egység által a  49.  § alapján külföldi pénzügyi információs egységnek küldött 
megkeresések és tájékoztatások számára és a  külföldi pénzügyi információs egység megkeresésének teljesítésére 
vonatkozó adatokat országonkénti bontásban;”
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 (2) A Pmt. 59. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j) az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv az  e  törvény szerinti felügyeleti tevékenységének 
gyakorlásához, valamint a  pénzügyi információs egység 38–53.  §-ban meghatározott feladatai ellátásához 
biztosított foglalkoztatottak számát;”

 (3) A Pmt. 59. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) a  helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatok számát, továbbá a  felügyeleti eljárások, az  5.  §-ban meghatározott 
felügyeletet ellátó szerv által alkalmazott intézkedések és igazgatási intézkedések révén azonosított jogsértések 
számát;”

 (4) A Pmt. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyomozó hatóság a (2) bekezdés f ) és h) pontjában, a Legfőbb Ügyészség a (2) bekezdés f ) pontjában, g) pont 
ga) alpontjában és h) pontjában meghatározott adatot, az Országos Bírósági Hivatal a jogerős vagy véglegessé vált 
bírósági határozatoknak a  (2) bekezdés c) pontjában meghatározott elrendelt zárlatok számára, az elrendelt zárlat 
alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékére vonatkozó adatait és a (2) bekezdés 
g)  pont gb)  alpontjában meghatározott adatait, valamint az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv 
a (2) bekezdés i)–k) pontjában meghatározott adatokat negyedévente megküldi a pénzügyi információs egységnek. 
Az adatközlést a nyomozó hatóság, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal és az 5. §-ban meghatározott 
felügyeletet ellátó szerv elektronikus úton is teljesítheti.”

 (5) A Pmt. 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Bizottság kérésére a  pénzügyi információs egység a  (2)  bekezdés szerinti statisztikákról a  miniszter útján 
évente tájékoztatást nyújt.”

37. §  A Pmt. 14. alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § A szolgáltató által alkalmazott eljárás, valamint az általa vezetett nyilvántartás biztosítja az e  törvényben, 
valamint az annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt előírások teljesülését, ideértve a következetesség, 
a folyamatos figyelemmel kísérhetőség és az ellenőrizhetőség biztosítását is.”

38. §  A Pmt. 60–62. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„60. § (1) Az ugyanazon csoporthoz tartozó szolgáltató köteles csoportszintű politikákat és eljárásokat alkalmazni.
(2) A  csoportszintű politikáknak és eljárásoknak – a  csoportszintű politikák és eljárások teljes körű végrehajtása, 
a  felügyeleti tevékenység hatékony ellátása, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzése és 
megakadályozása érdekében – ki kell terjednie különösen
a) az  ügyfél-azonosítási intézkedések teljesítése során beszerzett személyes és személyes adatnak nem minősülő 
adatok – beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott adatokat is – csoporton belüli megosztására és 
a szolgáltató által rögzített személyes adatok és személyes adatnak nem minősülő adatok védelmére,
b) a  bejelentés és a  42.  § szerinti adatszolgáltatás teljesítését, annak tartalmát, az  ügylet teljesítésének a  34.  § és 
a 35. § szerinti felfüggesztését, a bejelentő személyét, valamint az ügyféllel szemben esetlegesen a folyamatban lévő 
vagy a jövőben megindítandó büntetőeljárást érintő információk csoporton belüli megosztásának biztosítására,
c) a 63. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott vezető kinevezésének biztosítására,
d) a 64. § szerinti képzésre,
e) a 27. § (5) bekezdése szerinti külső ellenőrzési funkció meghatározására, továbbá
f ) a csoportszintű kockázatértékelés és a 65. § szerinti belső szabályzat elkészítésére.
61.  § (1) A  szolgáltató biztosítja, hogy az  Európai Unió más tagállamában található fióktelepei, leányvállalatai és 
telephelyei e más tagállam pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti rendelkezéseit is alkalmazzák.
(2) A  Magyarországon telephellyel, de más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó és 
pénzforgalmi szolgáltató köteles kijelölni egy magyarországi központi kapcsolattartó pontot, amely biztosítja 
a szolgáltató pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályozásnak megfelelő működését, illetve elősegíti 
a 69. § alapján előírt felügyeleti intézkedések végrehajtását, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) a magyarországi telephelyek száma legalább 10;
b) a  telephelyek által forgalmazott és beváltott elektronikus pénz összesített mennyisége vagy az  általuk végzett 
fizetési ügyletek összesített értéke pénzügyi évenként várhatóan meghaladja a  kilencszázmillió forintot vagy 
az előző pénzügyi évben meghaladta a kilencszázmillió forintot, vagy
c) a  Felügyelet számára, kérelemre és időben nem teszik elérhetővé az  annak értékeléséhez szükséges 
információkat, hogy teljesült-e az a) vagy b) pontban foglalt kritérium.
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(3) A  (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a központi kapcsolattartó pont felel a 30. § és 32. § szerinti 
bejelentés és a  42.  § szerinti adatszolgáltatás teljesítésére, az  ügylet teljesítésének a  34.  § és a  35.  § szerinti 
felfüggesztésére, továbbá az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény 4. §-a szerinti bejelentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
való megfelelésért.
(4) A szolgáltató a 60. § (2) bekezdése szerinti csoportszintű politikáknak és eljárásoknak megfelelő intézkedéseket 
az Európai Unió más tagállamában található fióktelepeiben, leányvállalataiban és telephelyein is köteles alkalmazni.
62.  § (1) Amennyiben a  szolgáltatóknak olyan harmadik országban van fióktelepük, többségi tulajdonú 
leányvállalatuk, vagy telephelyük, amelyekben a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre 
vonatkozó minimumkövetelmények az e törvény által előírtakhoz képest kevésbé szigorúak, a harmadik országban 
található fióktelep, többségi tulajdonú leányvállalat, vagy telephely köteles végrehajtani az  e  törvényben 
meghatározott előírásokat, többek között az adatvédelemre vonatkozóan, olyan terjedelemben, ahogy a harmadik 
ország joga azt lehetővé teszi.
(2) A szolgáltató a 60. § (2) bekezdése szerinti csoportszintű politikáknak és eljárásoknak megfelelő intézkedéseket 
a harmadik országokban található fióktelepeiben, leányvállalataiban és telephelyein is köteles alkalmazni.
(3) Ha a harmadik ország jogi szabályozása – így különösen a titokvédelemre, adatvédelemre és az adatszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szabályozása – nem teszi lehetővé a  (2)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelő 
intézkedések alkalmazását, a szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a minisztert a  felügyeletet ellátó 
szerv útján.
(4) A  miniszter tájékoztatja a  Bizottságot és a  tagállamokat azokról az  esetekről, ha harmadik ország jogi 
szabályozása – így különösen a  titokvédelemre, adatvédelemre és az  adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
szabályozása – nem teszi lehetővé az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő intézkedések alkalmazását.
(5) Ha harmadik ország jogi szabályozása nem teszi lehetővé az  (2)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelő 
intézkedések alkalmazását, a szolgáltató köteles a harmadik országban található fióktelepében, leányvállalatában vagy 
telephelyén – az  európai felügyeleti hatóságok által kidolgozott és a  Bizottság által elfogadott, a  2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a  hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban 
a  pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és 
kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló 2019/758 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban – kiegészítő intézkedéseket alkalmazni, 
illetve indokolt esetekben az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv dönthet további felügyeleti intézkedések 
alkalmazásáról.”

39. § (1) A Pmt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – az e törvény szerinti tevékenységének ellátásában részt vevő foglalkoztatottjai vonatkozásában – 
a  pénzmosást vagy a  terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve megvalósító üzleti kapcsolat, ügylet 
megakadályozása érdekében köteles gondoskodni:
a) a nyilvántartási (ügyfél-átvilágítási),
b) a bejelentés teljesítését támogató (szűrő), valamint
c) az e törvényből eredő kötelezettség megsértésére vonatkozó szolgáltatón belüli névtelen bejelentés megtételét 
biztosító
belső ellenőrző és információs rendszerek működéséről.”

 (2) A Pmt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott rendszer ezenfelül kiterjed a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja 
és segítő családtagja által az e  törvény rendelkezéseinek a szolgáltató általi megsértése esetén küldhető értesítés 
teljesítése érdekében – a szolgáltató típusára és méretére tekintettel – kialakított és névtelenséget biztosító belső 
rendszer működtetésére is.”

 (3) A Pmt. 63. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  1.  § (1)  bekezdés a–d)  pontja szerinti szolgáltató esetében az  (5)  bekezdés szerinti vezető az  e  törvényből 
és annak felhatalmazásán alapuló jogszabályból eredő feladatok ellátásához szükséges megfelelő ismeretekkel 
rendelkezik, és az  irányítási funkciót betöltő testületnek közvetlenül jelentési kötelezettséggel tartozik. 
Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgáltató esetében az  (5)  bekezdés szerinti vezető az  (5)  bekezdésben 
meghatározott feladatain túlmenően kizárólag jogszabály-megfelelőségi, illetve biztonsági feladatokat láthat el.”
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40. § (1) A Pmt. 65. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a  (4)  bekezdés alapján felülvizsgált belső szabályzatot 
a  szolgáltató e  törvény rendelkezéseinek való megfelelésének ellenőrzésére irányuló felügyeleti tevékenysége 
keretében – a  felügyeleti kockázatértékeléssel összhangban – ellenőrzi, és szükség szerint e  törvény szerinti 
intézkedést alkalmaz a  belső szabályzat jogszabályoknak és e  törvény céljának való megfelelés biztosítása 
érdekében.
(6) Az árukereskedő belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény 
szerinti kötelezettségek teljesítését. A  kereskedelmi hatóság a  belső szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg 
a  szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a  nyilvántartásban szereplő árukereskedő fogadhat el hárommillió 
forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést.”

 (2) A Pmt. 65. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az 1. § (1) bekezdés f )–h), j) és n)–q) pontjában meghatározott szolgáltató tevékenysége megkezdését követő 
negyvenöt napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó 
szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.”

 (3) A Pmt. 65. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével foglalkozó szolgáltatót a  kereskedelmi hatóság 
a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.”

41. §  A Pmt. 66. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv írásos tájékoztatást küld a  Bizottság részére a  miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett mindenkori elérhetőségeiről és azok minden változásáról.”

42. § (1) A Pmt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv az e törvény szerinti felügyeleti tevékenységének gyakorlása 
során biztosítja az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező szolgáltató magyarországi fióktelepének, 
leányvállalatának és telephelyeinek e törvény rendelkezéseinek való megfelelését is.”

 (2) A Pmt. 68. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv egy csoport részét képező hitelintézetek és pénzügyi 
intézmények esetében együttműködik a csoport részét képező telephely szerinti tagállam felügyeleti hatóságával.
(1b) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv felügyeli a 61. § (1) bekezdésére tekintettel a csoportszintű 
politikák és eljárások eredményes végrehajtását, illetve lefolytatását.”

 (3) A Pmt. 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott felügyeleti 
intézkedés végrehajtása során köteles együttműködni az  érintett másik tagállam felügyeletet ellátó szervével, 
továbbá az európai felügyeleti hatóságokkal.”

43. §  A Pmt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69.  § (1) E  törvény rendelkezéseinek megsértése vagy az  e  törvényben meghatározott kötelezettségek nem 
megfelelő teljesítése, az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály megsértése, valamint 
a  felügyeletet ellátó szerv döntésében foglaltak megsértése vagy figyelmen kívül hagyása esetén az  5.  § a)–c) és 
e)–g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket 
alkalmazhatja:
a) figyelmezteti a szolgáltatót;
b) határidő tűzésével kötelezi a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére;
c) kötelezi a  szolgáltatót a  belső szabályzat felügyeletet ellátó szerv által meghatározott határidőn belüli és 
meghatározott szempontok szerinti átdolgozására, valamint a felügyeletet ellátó szervnek történő bemutatására;
d) az 1. § (1) bekezdés a)–e), g), i) és m) pontjában meghatározott szolgáltató esetében – törvényben meghatározott 
korlátok mellett – a  felügyeletet ellátó szerv visszavonja vagy a  jogsértés megszüntetéséig felfüggeszti a  kiadott 
egyes tevékenységi vagy működéshez szükséges engedélyt;
e) az  1.  § (1)  bekezdés j), k) és p)–r)  pontjában meghatározott szolgáltató esetében a  felügyeletet ellátó szerv 
törli a  nyilvántartásból a  szolgáltatót, az  1.  § (1)  bekezdés f ) és h)  pontjában meghatározott szolgáltató esetében 
kezdeményezi a nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését;
f ) kezdeményezi a  szolgáltató vezetője vagy a  jogsértésért felelős foglalkoztatottja, segítő családtagja 
felelősségének megállapítását;
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g) kezdeményezi a  szolgáltató vezetője vezetői jogkörének a  jogsértés megszüntetéséig történő felfüggesztését 
vagy visszavonását;
h) az a)–g) és i)–l) pontban felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan
ha) az  1.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában meghatározott szolgáltató esetében négyszázezer forinttól 
a  jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámoló vagy az összevont (konszolidált) éves beszámoló 
szerinti éves nettó árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel 10%-ának megfelelő 
összegig, legfeljebb kettőmilliárd forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki,
hb) az  1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott szolgáltató esetében négyszázezer forinttól a  tárgyévet 
megelőző év tagdíjbevételei és támogatásai együttes összege 10%-ának megfelelő összegig, legfeljebb 
kettőmilliárd forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki,
hc) az 1. § (1) bekezdés f )–k), m) és p)–r) pontjában meghatározott szolgáltató esetében százezer forinttól legfeljebb 
négyszázmillió forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki;
i) az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott szolgáltatók esetében felügyeleti biztost rendelhet ki;
j) kötelezi a  szolgáltatót határidő tűzésével az  alkalmazottak (vezetők) szakmai továbbképzésére vagy megfelelő 
szakmai ismeretekkel rendelkező alkalmazottak (vezetők) felvételére;
k) az 1. § (1) bekezdés a–e) pontjában meghatározott szolgáltatók esetében előírhatja rendkívüli adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítését;
l) az  1.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott szolgáltató jogsértésért felelős vezetőjét, foglalkoztatottját, 
segítő családtagját
la) figyelmeztetheti,
lb) vezető állású személy esetében százezer forinttól legfeljebb ötszázmillió forintig terjedő, a  szolgáltató által 
át nem vállalható pénzbírsággal, foglalkoztatott, segítő családtag esetében pedig húszezer forinttól legfeljebb 
húszmillió forintig terjedő, a szolgáltató által át nem vállalható pénzbírsággal sújthatja.
(2) Az  1.  § (1)  bekezdés a)–e) és m)  pontja szerinti szolgáltatók felett e  törvény szerint felügyeletet ellátó szerv 
eljárásában – az MNBtv.-ben meghatározott esetkörökön túlmenően − a döntés meghozataláig terjedő időtartamra 
önálló jogorvoslattal meg nem támadható végzésben az (1) bekezdésben felsorolt, általa megtehető intézkedéseket 
– a  h) és l)  pont kivételével − kivételes intézkedésként is alkalmazza, ha erre – a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítéséhez fűződő társadalmi érdek védelme miatt − halaszthatatlanul 
szükség van.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában meghatározott esetben a  jogsértésből származó vagyoni 
előny meghatározható, és annak kétszerese meghaladja a négyszázmillió forintot, úgy a kiszabható bírság a vagyoni 
előny kétszeresének megfelelő összegig terjedhet.
(4) Az  5.  § a)–c) és e)–g)  pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv az  intézkedések alkalmazásánál 
tekintettel van:
a) a jogsértés súlyosságára,
b) a jogsértésért felelős személyek szándékos vagy gondatlan magatartására,
c) a jogsértő piaci részesedésére abban az esetben, ha az az adott szolgáltatói kategória tekintetében értelmezhető,
d) a jogsértés szolgáltatóra vagy ügyfeleire gyakorolt hatására,
e) a felelős személyek által a felügyeletet ellátó szervvel szemben tanúsított együttműködésre,
f ) a jogsértés időtartamára, ismétlődésére vagy gyakoriságára.
(5) Az  (1)  bekezdés l)  pontjában foglalt intézkedés mellett a  szolgáltatóval szemben az  (1)  bekezdésben 
meghatározott intézkedést kell alkalmazni abban az  esetben is, ha a  szolgáltató jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, és a  szolgáltató vezetője a  szolgáltató javára sérti meg e  törvény 
rendelkezéseit.
(6) Az  (1)  bekezdés l)  pontjában foglalt intézkedés mellett a  szolgáltatóval szemben az  (1)  bekezdésben 
meghatározott intézkedést kell alkalmazni abban az  esetben is, ha a  szolgáltató jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, és a  szolgáltató foglalkoztatottja vagy segítő családtagja a  szolgáltató 
javára sérti meg e  törvény rendelkezéseit úgy, hogy a  szolgáltató vezetője felügyeleti vagy ellenőrzési 
kötelezettségének a teljesítése a jogsértést megakadályozhatta volna.
(7) Az  (1)  bekezdés h)  pontja szerint kiszabott pénzbírságot a  közléstől számított harminc napon belül kell 
megfizetni. A  szolgáltató kérelmére a  felügyeletet ellátó szerv a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztást, 
illetve részletekben történő teljesítést (a  továbbiakban: fizetési kedvezmény) is megállapíthat. A  pénzbírság 
megfizetésére kötelezett szolgáltató a határozat közlésétől számított öt napon belül benyújtott kérelmében kérheti 
a  fizetési kedvezmény engedélyezését abban az  esetben, ha rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre 
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való teljesítést, vagy az  számára aránytalan nehézséget jelentene. A  feltételek meglétét a  szolgáltatónak hitelt 
érdemlően, dokumentumokkal alátámasztva igazolnia kell.”

44. §  A Pmt. 72. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Jogellenesnek minősül minden, az  értesítést beküldő személy számára meghozott hátrányos intézkedés, így 
különösen a munkáltatónak a munkavállaló szempontjából hátrányos vagy megkülönböztető intézkedése.
(6b) Az  értesítést beküldő személy a  (6a)  bekezdésben meghatározott, számára hátrányos intézkedéssel szemben 
panaszt, illetve jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.”

45. §  A Pmt. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. Szakmai titoktartás és a Felügyelet és más hatóságok közötti együttműködés
72/A.  § (1) Minden olyan személy, aki az  e  törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében 
a  Felügyelet foglalkoztatottja vagy foglalkoztatottja volt, köteles a  munkája során tudomására jutott üzleti titkot, 
banktitkot, értékpapírtitkot, fizetési titkot és biztosítási titkot (ezen § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
szakmai titok) megőrizni. A  Felügyelet nevében nem foglalkoztatottként eljáró személyt szakmai titoktartási 
kötelezettség terheli.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek az  e  törvény szerinti kötelezettségeik teljesítése során 
tudomásukra jutó szakmai titkot csak összefoglaló vagy összesített formában fedhetik fel olyan módon, amelyből 
az egyes hitelintézeteket és pénzügyi szolgáltatókat nem lehet azonosítani.
(3) A  szakmai titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a  büntetőeljárás során a  Felügyelettel, 
az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal és az előkészítő eljárást folytató szervvel szemben.
(4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak megsértése nélkül a  Felügyelet információcserét folytathat 
az  Európai Unió más tagállamain belül a  hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók felügyeletét ellátó szervekkel, 
beleértve az Európai Központi Bankot is.
(5) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott szakmai titkokat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:
a) az e törvény vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, a prudenciális szabályozással 
és a  hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti feladataik ellátása 
céljából, ideértve az intézkedések alkalmazását is;
b) A Felügyelet döntésével szembeni jogorvoslati eljárás céljából;
c) az e törvény vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, a prudenciális szabályozással 
és a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók felügyeletével kapcsolatos uniós jogszabályok megsértése miatt indított 
bírósági eljárások céljából.
(6) A  Felügyelet a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem elősegítése céljából önállóan 
nemzetközi információcserét és együttműködést folytat az  Európai Unió más tagállamain belül a  hitelintézetek 
és pénzügyi szolgáltatók felügyeletét ellátó szervekkel, beleértve az  Európai Központi Bankot is. E  nemzetközi 
együttműködés keretében a  Felügyelet saját hatáskörének keretein belül a  megkereső felügyeletet ellátó 
szerv nevében vizsgálatot indít, és a  vizsgálat során megszerzett információkat a  megkereső hatóságnak  
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel átadja.
(7) A  Felügyelet a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem elősegítése céljából jogosult 
viszonossági alapon harmadik ország vele azonos hatáskörrel rendelkező felügyeletet ellátó szervével 
együttműködési megállapodást kötni. A szakmai titok védelme érdekében az együttműködési megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell legalább az (1)–(5) bekezdésben meghatározottakkal egyenértékű adatvédelmi rendelkezéseket. 
Az  együttműködési megállapodások alapján megszerzett információk kizárólag az  e  törvényben meghatározott 
célokból használhatók fel.”

46. §  A Pmt. 75. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a feladatainak ellátásához szükséges 
mértékben jogosult megismerni és kezelni az  ügyvéd, a  kamarai jogtanácsos és a  közjegyző által kezelt adatot, 
illetve az ügyvédi és közjegyzői titkot.
(2) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében megkereséssel fordulhat 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adat, titok tekintetében az  ügyvédhez, a  kamarai jogtanácsoshoz és 
a  közjegyzőhöz. A  pénzügyi információs egység a  megkeresését a  74.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
kijelölt személyen keresztül küldi meg, aki azt haladéktalanul továbbítja a  megkeresett ügyvédhez, a  kamarai 
jogtanácsoshoz vagy közjegyzőhöz.”
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47. §  A Pmt. 19. alcíme a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A.  § A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a  területi közjegyzői kamarák adatszolgáltatása alapján a  Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara, és a  területi ügyvédi kamarák adatszolgáltatása alapján a  Magyar Ügyvédi Kamara 
a  tárgyévet követő év június 30. napjáig, anonim módon éves jelentést tesznek közzé, amely információkat 
tartalmaz:
a) a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a  területi közjegyzői kamarák és a  területi ügyvédi kamarák által felügyelt 
szolgáltatóknak az  e  törvényben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e  módokat ötvöző 
megsértéséért történő felelősségre vonásával összefüggésben hozott intézkedésekről;
b) az e törvényben foglalt rendelkezések lehetséges vagy tényleges megsértéséről szóló értesítések számáról a 72. § 
(1) bekezdése alapján;
c) a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához, a területi közjegyzői kamarákhoz és a területi ügyvédi kamarákhoz érkezett 
bejelentések számáról, valamint a pénzügyi információs egységnek továbbított bejelentések számáról;
d) azon intézkedések számáról és leírásáról, amelyeket – a  66–72.  § értelmében – annak figyelemmel kísérése 
céljából hajtanak végre, hogy a  kötelezett szolgáltatók megfelelnek-e a  6–24.  §, a  30–37.  §, az  56–59.  §, valamint 
a 63–64. § szerint fennálló kötelezettségeiknek.”

48. §  A Pmt. a következő 19/A. alcímmel egészül ki:
„19/A. Egyes szolgáltatók nyilvántartásba vételének szabályai
76/B.  § (1) A  székhelyszolgáltató a  tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles bejelenteni az  5.  §-ban 
meghatározott felügyeleti szervnek (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: felügyeleti szerv); a  tevékenység 
a bejelentés megtételét követően folytatható.
(2) A  székhelyszolgáltató a  nyilvántartásba vételkor megadott adatokban, illetve a  nyilvántartásba vétel 
feltételeiben bekövetkezett változást, ideértve a  tevékenység végzésének megszüntetését is, köteles 
15 munkanapon belül bejelenteni a felügyeleti szervnek.
(3) A bejelentést írásban kell megtenni.
76/C. § (1) Természetes személy székhelyszolgáltató nem lehet az,
a) akit
aa) a  2013. június 30. napjáig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. Fejezet 
VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény, a  XV. Fejezet VIII. címében meghatározott 
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, 
légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, 
bűnszervezetben részvétel, önbíráskodás, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, 
XVII. Fejezetben meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. Fejezetben meghatározott vagyon elleni 
bűncselekmény,
ab) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetben meghatározott korrupciós 
bűncselekmény, terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása, jármű hatalomba kerítése, bűnszervezetben 
részvétel, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, 
okirattal visszaélés, XXXV–XLIII. Fejezetben meghatározott bűncselekmény
elkövetése miatt elítéltek, a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésig, illetve
b) aki nem felel meg a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételeknek.
(2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem végezhet székhely-szolgáltatási 
tevékenységet, ha
a) vezető állású személyével, természetes személy tagjával, illetve tényleges tulajdonosával (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett személyek) szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok 
áll fenn, illetve
b) nem felel meg a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételeknek.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a székhelyszolgáltató
a) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ad) hivatalos elérhetőségét;
b) természetes személy esetén:
ba) nevét, születési nevét,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 9431

bb) anyja nevét,
bc) lakcímét,
bd) születési helyét és idejét.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell
a) az e törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti belső szabályzatot,
b) az  (1)  bekezdés a)  pontja, vagy a  (2)  bekezdés a)  pontja tekintetében az  érintett személyek 30 napnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, valamint
c) azokat az  okiratokat, amelyek a  székhelyszolgáltatásról szóló rendelet szerinti feltételeknek való megfelelést 
igazolják.
76/D. § A nyilvántartás tartalmazza:
a) a 76/C. § (3) bekezdésében foglalt adatokat,
b) a bejelentés napját és a nyilvántartásba vétel napját,
c) a nyilvántartásból való törlés tényét, okát és napját,
d) a nyilvántartásba vétel feltételeinek vizsgálatával összefüggő körülményeket.
76/E.  § (1) Ha a  bejelentés alapján megállapítható, hogy a  székhelyszolgáltató megfelel a  feltételeknek, és 
a  bejelentés tartalmazza a  76/C.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti adatokat és igazolásokat, a  felügyeleti szerv 
a székhelyszolgáltatót nyilvántartásba veszi.
(2) A felügyeleti szerv ügyintézési határideje 60 nap.
(3) A  felügyeleti szerv évente megvizsgálhatja, hogy a  nyilvántartásban szereplő székhelyszolgáltatók 
tekintetében továbbra is fennállnak-e a  nyilvántartásba vétel feltételei. A  vizsgálat eredményes lefolytatása 
érdekében a  nyilvántartásban szereplő székhelyszolgáltató a  tárgyév december 31-éig köteles írásban igazolni 
a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételek teljesülését. A felügyeleti szerv a bűnügyi nyilvántartó 
szervtől 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 (a  továbbiakban: Bnytv.) 69.  § (2)  bekezdésében foglalt adatok megadásával 
a  Bnytv. 71.  § (2)  bekezdése szerinti adatigényléssel vizsgálja meg azt, hogy felmerül-e a  természetes személy 
székhelyszolgáltatóra, jogi személy vagy nem jogi személy szervezet esetén a vezető állású személyére, természetes 
személy tagjára, tényleges tulajdonosára 76/C. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró 
okot megalapozó adat.
(4) Ha a  felügyeleti szerv megállapítja, hogy a  nyilvántartásba vételnek a  feltételei nem állnak fenn, felhívja 
a  székhelyszolgáltatót, hogy a  felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül szüntesse meg az  akadályt 
és ezt írásban igazolja a  felügyeleti szervnek. A  határidő eredménytelen elteltét követően a  felügyeleti szerv 
a székhelyszolgáltatót törli a nyilvántartásból és értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
(5) Az  állami adó- és vámhatóság megvizsgálja, hogy a  törölt székhelyszolgáltató mely adózóknál lát el 
székhelyszolgáltatási tevékenységet, és felhívja az adózót, hogy gondoskodjon megfelelő székhely biztosításáról.”

49. § (1) A Pmt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a  miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a  belső szabályzat kötelező tartalmi 
elemeit, valamint a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit.”

 (2) A Pmt. 77. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a  tényleges tulajdonosok adatainak tárolása céljából létrehozott központi adatbázis, valamint 
a központi bankszámla- és széfnyilvántartás működésére vonatkozó részletes szabályokat,
b) jelölje ki az a) pont szerinti adatbázis és nyilvántartás működtetéséért felelős szerveket.”

50. §  A Pmt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80.  § (1) A  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi  
LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) 
hatálybalépésekor működő szolgáltató köteles belső szabályzatát a Módtv. hatályba lépését követő 90 napon belül 
e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara az egyéni ügyvédekre és az egyszemélyes irodákra vonatkozóan, a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara a közjegyzőkre vonatkozóan a Módtv. hatálybalépésétől számított hatvan napon belül köteles 
átdolgozni az e törvény szerinti belső szabályzatot.
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(3) A  Magyar Ügyvédi Kamara a  területi ügyvédi kamara által kiadandó útmutató tartalmát meghatározó 
szabályzatot a Módtv. hatálybalépésétől számított harminc napon belül köteles átdolgozni.
(4) A  Hivatal a  bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozóan a  Módtv. hatálybalépésétől számított hatvan napon belül 
köteles átdolgozni az e törvény szerinti egységes szabályzatot.
(5) A Módtv. hatálybalépésekor működő szolgáltató a Pmt. 25. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást legkésőbb 
2021. március 1-ig köteles teljesíteni.
(6) A  Módtv. hatálybalépésekor működő fizetési számlák, illetve hatályban levő széfszolgáltatási szerződések 
esetében a Pmt. 25/A. és 25/B. §-a szerinti adatszolgáltatást legkésőbb 2021. március 21-ig kell teljesíteni.
(7) A  Módtv. hatálybalépését megelőző napig hatályban volt 12.  § (5)  bekezdése alapján foganatosított korlátozó 
intézkedést a  szolgáltató megszünteti, ha az  ügyfél eleget tesz az  azonosító adatok közlésére vonatkozó 
kötelezettségének.”

51. §  A Pmt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
b) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 
(EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

52. § (1) A Pmt. 3. § 40. pont a) alpontjában az „1. § (1) bekezdés a)–f ), h–k) és m)” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés 
a)–f ), h)–k) és m–r)” szöveg lép.

 (2) A Pmt. 14. § (2)–(4) bekezdésében a „10. § (1) bekezdés b)” szövegrész helyébe a „14/A. § (2) bekezdés a)” szöveg lép.
 (3)  A  Pmt. 77.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „1.  § (1)  bekezdés f ) és h)–k)” szövegrész helyébe az  „1.  § 

(1) bekezdés f ), h–k) és n–r)” szöveg lép.

53. §  Hatályát veszti a Pmt.
a)  18–21. §-a, és
b)  79. §-a.

2. Egyéb kapcsolódó törvények módosítása

54. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 2.  § (4)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem adható ki az engedély, ha)
„b) a kérelmező, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a  kérelmezőnek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa (a  továbbiakban: tényleges 
tulajdonos), illetve vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a székhelye vagy 
lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett előéletű, a kérelem benyújtását megelőző 3 éven 
belül jogerős bírósági ítéletben megállapított
ba) a  2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban: 
1978.  évi IV. törvény) szerinti közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom 
elleni (1978. évi IV. törvény XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet), vagyon elleni 
(1978.  évi IV. törvény XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét, illetve 
a  kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, tiltott szerencsejáték 
szabálysértését,
bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) XXVII.  Fejezet], 
közbizalom elleni (Btk. XXXIII. Fejezet), vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni  
(Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni 
(Btk. XXXVIII. Fejezet), a  költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), a  pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a  gazdálkodás 
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rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a  fogyasztók érdekeit és a  gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet), 
a  tiltott adatszerzés és az  információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték 
szervezésének bűncselekményét, illetve a  kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül tulajdon elleni, pénzügyi 
vagy kereskedelmi szabálysértést (a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXV. Fejezet), tiltott szerencsejáték szabálysértését”
(követte el, illetve jogerős bírósági ítéletben megállapított, a  jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt áll)

55. §  Az Szjtv. 7/A. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  7.  §-ban megjelölt feladatok ellátása érdekében a  következők szerint 
jogosult a szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, tagjának, a szerencsejáték-
szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, továbbá a  közigazgatási 
hatósági eljárásban ügyfél személyes adatainak kezelésére és feldolgozására: a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság 
az  eljárásban olyan személyes adatokat kezelhet, amelyek a  feladatai ellátása céljából elengedhetetlenek, így 
az  érintett természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, bejelentett lakóhelyének, illetve azon 
tartózkodási helyének adatait, ahol 3 hónapnál tovább tartózkodik. A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság 
a személyes adatokat az eljárás megindításától az alapul szolgáló irat selejtezéséig kezeli.
(7) A  szerencsejátékszervező-tevékenység folytatásának engedélyezése, valamint a  személyi megfelelőség 
megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a  kérelmező, a  kérelmező tényleges tulajdonosa, illetve 
vezető tisztségviselője és tagja hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 2. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben vagy kéri, hogy e  tények fennállására vonatkozó adatokat 
a bűnügyi nyilvántartó szerv a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére – annak az engedély megadása, valamint 
a  személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – 
továbbítsa. Az adatigénylés során a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a (8) bekezdésben meghatározott adatokat 
igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(8) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  szerencsejátékszervező-tevékenység gyakorlásának időtartama alatt 
lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a  szerencsejáték-szervezővel, a  szerencsejáték-
szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott kizáró ok. A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság adatot igényelhet a  bűnügyi 
nyilvántartási rendszerből. Az  adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a  szerencsejáték-szervezővel, 
a  szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e 
a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok.”

56. §  Az Szjtv. 7/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a  szervező személyi 
megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó, a  Vhr.-ben meghatározott okiratokkal 
egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását 
kell benyújtani.”

57. §  Az Szjtv. 7/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  személyi feltételek vizsgálata kiterjed a  kérelmezőre, tényleges tulajdonosára, vezető tisztségviselőjére és 
tagjára vonatkozóan az  e  törvényben előírt feltételekre, illetve mindezen személyeknek a  kérelem benyújtását 
megelőzően folytatott szerencsejáték-szervező tevékenységére.”

58. §  Az Szjtv. a 40/E. §-t követően a következő alcímmel és 40/F. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
40/F.  § E törvény a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

59. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(1) bekezdése a következő 111a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
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„111a. tényleges tulajdonos: a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) ekként meghatározott fogalom;”

60. §  A Hpt. 75. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Pénzváltási tevékenységet közvetítő tényleges tulajdonosa nem lehet olyan személy, akivel szemben 
teljesül a  (2)  bekezdés a) vagy c)  pontjában foglalt feltétel. Ha a  pénzváltási tevékenységet végző tényleges 
tulajdona megszerzésének feltételei már nem állnak fenn, a Felügyelet a  jogellenes állapot megszüntetéséig vagy 
megszűnéséig a tag szavazati jogának gyakorlását felfüggeszti.”

61. §  A Hpt.
a) 75. § (2) bekezdésében a „végzőnél vezető állású személyként” szövegrész helyébe a „közvetítő vezető állású 

személyének” szöveg,
b) 161.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)” szövegrész helyébe az „a Pmt.” szöveg
lép.

62. §  A Hpt. 285. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányuló szerződést nem szükséges írásban megkötni abban az esetben, 
ha a kibocsátandó elektronikus pénz összege a Pmt. 24/A. § (1) bekezdése szerinti összeghatároknak megfelel.”

63. §  A Hpt. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

64. §  Az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 20. §-a a következő 57–59. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„57. a  venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2017. november 13-i 2017/2063/EU 
tanácsi rendelet 1. és 8–15. cikkének,
58. a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2018. október 15-i 2018/1542/EU 
tanácsi rendelet 1–8. és 10. cikkének,
59. az  Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló 
2019. május 17-i 2019/796/EU tanácsi rendelet 1–7., 9. és 11. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 10-én lép hatályba.
 (2) A 11. § (2) bekezdése 2020. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 8. § (2) bekezdése, a 21. §, valamint a 22. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

66. § (1) Ez a törvény
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a  2009/138/EK és a  2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 
2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a törvény

a) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2017. november 13-i 2017/2063/EU 
tanácsi rendelet 1. és 8–15. cikkének,

b) a  vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2018. október 15-i 
2018/1542/EU tanácsi rendelet 1–8. és 10. cikkének, továbbá
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c) az  Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló 
2019. május 17-i 2019/796/EU tanácsi rendelet 1–7., 9. és 11. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

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

1. melléklet a 2019. évi CXIX. törvényhez

A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„n) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 
(EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2019. évi CXX. törvény
a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról*

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

1. §  A közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 41/C.  § (1)  bekezdése a  következő 
g) ponttal egészül ki:
[A 41. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus 
úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha]
„g) a  közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak, illetve biztonsági vagy 
nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus 
kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható.”

2. §  A Kbt. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az EKR üzemeltetésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében az EKR üzemeltetője az EKR-ben rögzített 
személyes adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időtartamig kezeli.”

3. §  A Kbt. 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az  EKR e  törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges 
a  módosító hirdetményt az  ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni, az  ajánlatkérő az  ajánlattételi, 
illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az  ajánlattételi vagy a  részvételi határidő lejárta után 
is feladhatja. A  módosításról szóló hirdetményt az  üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb 
a következő munkanapon fel kell adni és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni kell.”

4. §  A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki)
„o) esetében az  ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az  adott közbeszerzési eljárásban a  gazdasági szereplő más 
gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  A Kbt. 71. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye 
hiánypótlás keretében csak a  (4)  bekezdésben foglalt, vagy az  alkalmassági követelménynek való megfelelőség 
miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden 
releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás 
során a  korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, 
az  ajánlatkérő az  értékeléshez akkor is csak az  ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, 
a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő 
tényezők változását. Ha
a) a  76.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a  felolvasólapon 
feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban 
foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó 
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítja;
b) a  felolvasólapon feltüntetett adat és a  szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan 
ellentmondás áll fenn, hogy a  felolvasólapon szereplő adat az  értékeléskor kevésbé kedvező, az  értékeléskor 
a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.”

6. §  A Kbt. 75. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ajánlatkérő a  közbeszerzési dokumentumokban köteles megadni, hogy alkalmazza-e az  adott eljárásban 
a  (2)  bekezdés e)  pontját. A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát 
megelőzően előírhatja a  közbeszerzésekért felelős miniszter által jogszabály alapján ellenőrzött beszerzés 
vonatkozásában bármely ajánlatkérő számára a (2) bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazását oly módon, hogy 
megfelelő időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére a szükséges intézkedések megtételére. Ebben az esetben 
az  ajánlatkérő köteles a  közbeszerzési dokumentumokat a  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti eredménytelenségi ok 
alkalmazását feltüntetve módosítani.”

7. § (1) A Kbt. 107. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  adott közbeszerzés tekintetében az  eljárás nyertese az  az ajánlattevő, amely a  dinamikus beszerzési 
rendszerről szóló, az  eljárást megindító, vagy – előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén – meghirdető 
felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján a  legkedvezőbb ajánlatot tette. A  részvételi jelentkezések és 
ajánlatok bírálatára a 69. §-t kell alkalmazni azzal a különbséggel, hogy
a) az ajánlatkérő a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt bármikor felhívhatja a rendszerbe felvett gazdasági 
szereplőket, hogy öt munkanapon belül nyújtsák be az  egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatuk aktualizált változatát, és
b) az  ajánlatkérő nem kérheti az  alkalmasság és kizáró okok igazolását, ha a  vonatkozó dokumentumokat 
az  ajánlattevő – a  dinamikus beszerzési rendszer keretében – ajánlatkérő korábbi felhívására már benyújtotta. 
Ebben az  esetben ajánlatkérő a  korábban benyújtott dokumentumok alapján végzi el a  bírálatot, kivéve, ha 
az a) pont alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentum, vagy ajánlattevő (8a) bekezdés szerinti 
jelzése alapján a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás állt be az ajánlattevő, annak 
kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében.”

 (2) A Kbt. 107. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás áll be a rendszerbe felvett, érvényes 
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója 
esetében, azt a gazdasági szereplő köteles haladéktalanul jelezni ajánlatkérő felé.
(8b) Ha e törvény vagy jogszabály a kizáró okok fennállásának hiányát vagy az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést igazoló dokumentumok körében időponthoz vagy időszakhoz köti az igazolás megfelelőségét, – kivéve 
a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a rendszerbe felvett gazdasági szereplők esetében – az adott időpont 
vagy időszak meghatározásához használt referencia-időpontnak a  részvételi jelentkezés benyújtásának időpontja 
minősül.”
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8. §  A Kbt. 109. § (6)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:
a) felhívja az  ajánlattevőket, hogy az  adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be 
elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott előírásainak megfelelően töltsék fel új 
termékeiket; vagy
b) értesíti az  ajánlattevőket, hogy a  már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat 
az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek.
(7) Az  ajánlatkérőnek a  (6)  bekezdés szerinti módszer vagy módszerek alkalmazását fel kell tüntetnie 
a keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumokban.
(8) Ha az  ajánlatkérő a  (6)  bekezdés b)  pontjának megfelelően egyes közbeszerzések tekintetében újranyitja 
a versenyt, az  információgyűjtés megkezdése előtt megfelelő időben értesíti az ajánlattevőket arról az  időpontról, 
amikor az  adott közbeszerzés követelményeihez igazított ajánlatok létrehozásához szükséges információk 
összegyűjtését elvégzi. Az  ajánlatkérő az  információ gyűjtését elhalaszthatja, visszavonhatja. Ajánlatkérőnek 
lehetőséget kell adnia az ajánlattevők számára az információgyűjtés elutasítására is.
(9) Az ajánlatok értékelése előtt az ajánlatkérő értesíti az összegyűjtött információkról az érintett ajánlattevőt, hogy 
lehetőséget adjon annak megerősítésére, hogy az  így létrehozott ajánlat nem tartalmaz lényegi hibákat, vagy 
kifogásuk jelzésére, ha lényegi hibát észlelnek. Az érintett ajánlattevő két munkanapon belül köteles visszajelezni, 
a  visszajelzés hiányát annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az  ajánlatkérő által összegyűjtött információk 
alapján létrehozott ajánlat nem tartalmaz lényegi hibákat.
(10) Az  ajánlatkérő előírhatja az  ajánlatok (4)  bekezdés, majd (6)  bekezdés szerinti elektronikus katalógusok 
formájában történő benyújtását a 107. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén is. Ajánlatkérő 
az  egyes részek vonatkozásában dönti el, milyen formában kíván katalógust alkalmazni. Az  érvényes részvételi 
jelentkezést benyújtók a részvételi jelentkezéseik bírálatát követően első alkalommal ajánlatkérő felhívására nyújtják 
be elektronikus katalógusaikat.
(11) Az ajánlatkérő a (6) bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdésben foglalt módszert is alkalmazhatja a dinamikus 
beszerzési rendszer keretében, ha a dinamikus beszerzési rendszerben való részvétel iránti kérelmet az ajánlatkérő 
által megállapított műszaki leírásnak és formátumnak megfelelő elektronikus katalógus egészíti ki. Az  említett 
katalógust a  (6)  bekezdés b)  pont alkalmazásáról szóló tájékoztatást követően kell a  részvételre jelentkezőknek 
benyújtaniuk, majd további ajánlatkérések esetében a  rendelkezésre álló megfelelő idő alatt az  ajánlattevőknek 
kiegészíteni, módosítani.”

9. §  A Kbt. a következő 114/A. §-sal egészül ki:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő – kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós 
értékhatárt eléri vagy meghaladja – az  eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az  e  § szerinti bírálat 
keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében a  közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a  gazdasági szereplők a  részvételi 
jelentkezésükben vagy az  ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az  esetben a  (2)–(6)  bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni, a  67.  § (1)  bekezdés, a  69.  § (2)–(9)  bekezdés, valamint a  114.  § (2)  bekezdés rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e 
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli.
(3) A  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az  alkalmassági követelmények tekintetében kell 
az igazolásokat benyújtani.
(4) A  69.  § (11a)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  gazdasági szereplő a  részvételi 
jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia 
kell – ha szükséges – az  ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek 
igazolják, hogy az  ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az  alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás 
esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
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10. §  A Kbt. 148. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3)–(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„c) a  közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a  megtekintett iratokat érintő jogsértéssel kapcsolatban 
a 45. § (1) bekezdésében foglalt határidőben jelzett, és annak eredményeként megtett iratbetekintés befejezésének 
napját;”

11. §  A Kbt. 168. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjainak egyharmada jogosult együttesen 
a  Közbeszerzési Döntőbizottság elnökéhez fordulni és javaslatot tenni összkollégiumi állásfoglalás közzététele 
szükségességének vizsgálatára. A javaslatot tevők a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökéhez címzett kérelmükben 
megjelölik az  eljáró tanácsok – álláspontjuk szerint ellentétes elvi alapokon nyugvó – azon döntéseit, amelyekre 
tekintettel a  jogorvoslati gyakorlat egységének biztosítása érdekében összkollégiumi állásfoglalásra lehet szükség, 
és hogy álláspontjuk szerint miben áll e döntések közötti elvi alapú ellentét.
(4b) A  Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a  (4a)  bekezdés szerinti kérelemre 30 napon belül választ küld 
a javaslatot tevők részére, amelyben tájékoztatja őket a (4c) bekezdés szerint megtett intézkedésekről.
(4c) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a (4a) bekezdés szerinti kérelem alapján
a) a (4b) bekezdés szerinti válaszában a javaslatot tevő Tanács tagjait arról tájékoztatja, hogy nincs szükség, valamint, 
hogy miért nincs szükség összkollégiumi állásfoglalás közzétételére, vagy
b) a (4) bekezdés szerint tájékoztatja az összkollégiumot.”

12. §  A Kbt. a következő 189/A. §-sal egészül ki:
„189/A. § (1) A szerződés-ellenőrzési eljárás ügyintézési határideje az eljárás megindulását követő napon kezdődik.
(2) A  szerződés-ellenőrzési eljárásra nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap, amely egy alkalommal, legfeljebb 
30 nappal meghosszabbítható.
(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:
a) a szakhatóság eljárásának időtartama,
b) a szakértői vizsgálat lefolytatásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
c) a hiánypótlásra felhívástól, az annak teljesítéséig terjedő időtartam,
d) az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, illetve okirat vagy más irat bemutatására való 
felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam.”

13. §  A Kbt. 195. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„195. § (1) A Kormány rendelete lehetőséget adhat arra, hogy jogszabályban meghatározott, a Kormány felügyelete 
alá tartozó szerv és a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyása alá tartozó gazdasági társaság, 
valamint a  vagyonkezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok esetében a  közbeszerzési eljárásokat, 
építési vagy szolgáltatási koncessziós beszerzési eljárásokat, az  ezek alapján kötött szerződések módosítását, 
valamint e  szervezetek nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötését és 
módosítását a  Kormány rendeletében meghatározott szerv jogszabályban meghatározott esetekben és módon 
engedélyezze, valamint ellenőrizze.”

14. §  A Kbt. 195. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  közbeszerzésekért felelős miniszter ellátja az  egységes, a  közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások 
lefolytatásához alkalmazandó elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat.
(8) A közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása körében statisztikai 
adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, melyeket rendszeres időközönként közzétesz.”

15. §  A Kbt. 197. §-a a következő (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha e  törvény és az  e  törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik, úgy 
az e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály módosítása esetén a módosító törvény vagy 
jogszabály által megállapított rendelkezéseit a módosító törvény vagy jogszabály hatálybalépése után megkezdett 
beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és előzetes 
vitarendezési eljárásokra, valamint a módosító jogszabály jogorvoslati szervek eljárására vonatkozó rendelkezéseit 
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a  hatálybalépését követően kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell 
alkalmazni.
(15) E  törvénynek a  közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019.  évi CXX.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Mód4.  tv.) megállapított rendelkezéseit – a  (16)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  Mód4.  tv. 
hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, 
tervpályázati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra, valamint a Mód4. tv. hatálybalépése után kérelmezett, 
kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
(16) E  törvénynek a  Mód4.  tv. által megállapított, az  5.  § (3)  bekezdésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó 
rendelkezései alapján a  Mód4.  tv. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok keretében még fel nem 
használt támogatás esetében nem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivéve, ha a támogatás felhasználása 
céljából olyan közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelyben az  ajánlatkérő az  53.  §-ban foglaltaknak 
megfelelően már nem léphet vissza a közbeszerzéstől.
(17) A Mód4. tv. hatályba lépéséig az 5. § (5) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben egyszerre még közzé nem tett 
egyedi határozatok szövegét a Kormány a Mód4.  tv. hatályba lépését követő év március 31-ig egy tájékoztatóban 
egyszerre is közzéteszi.
(18) E  törvénynek a  2019. december 31-ig hatályos 4.  § (3)  bekezdését, 195.  § (1), (4) és (5)  bekezdését 
a  2019.  december 31-ig megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, 
tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni.”

16. §  A Kbt. 198. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„14. a 195. § (1) bekezdés szerinti szerveket, az ellenőrzést, engedélyezést végző szerveket, valamint az ellenőrzés és 
engedélyezés eseteit és módját;”

17. §  A Kbt.
 1. 3. § 31. pontjában a „(2)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése”,
 2. 26. § (1) bekezdésében, valamint 27/A. §-ban a „(2)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (4) bekezdése”,
 3. 37. § (2) és (4) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „három”,
 4. 37. § (5) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe az „öt”,
 5. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában az „eljárást; vagy” szövegrész helyébe az „eljárást;”,
 6. 41/C. § (1) bekezdés f ) pontjában a „megvalósítható.” szövegrész helyébe a „megvalósítható; vagy”,
 7. 45.  § (1)  bekezdésében a  „megküldését követően kérheti” szövegrész helyébe a  „megküldését követően 

legfeljebb tíz napon belül kérheti”,
 8. 61.  § (4)  bekezdésében az  „az eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe az  „a közbeszerzési 

dokumentumokban”,
 9. 65.  § (7)  bekezdésében az „olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt” szövegrész helyébe az „olyan 

– szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –”,
10. 66. § (6) bekezdésében az „eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe a „dokumentumokban”,
11. 69. § (5) bekezdés a) pontjában a „vagy határidőn túl” szövegrész helyébe a „vagy kizárólag határidőn túl”,
12. 69.  § (5)  bekezdés b)  pontjában az  „a hiányosan” szövegrész helyébe az  „a – valamely kizáró ok vagy 

alkalmassági feltétel, valamint (adott esetben) a  82.  § (5)  bekezdése szerinti objektív kritérium 
tekintetében – hiányosan”,

13. 69.  § (14)  bekezdésében az  „a kizáró okok fenn nem állása és az  alkalmasság megítélése” szövegrész 
helyébe az „a kizáró okok fenn nem állása, az  alkalmasság megítélése és az  értékelési szempontok alapján 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása”,

14. 71.  § (6)  bekezdésében az  „az eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe az  „a közbeszerzési 
dokumentumokban”,

15. 75.  § (5)  bekezdésében az  „az eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe az  „a közbeszerzési 
dokumentumokban”,

16. 77.  § (5)  bekezdésében az  „az eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe az  „a közbeszerzési 
dokumentumokban”,

17. 81.  § (4) és (5)  bekezdésében az „az eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési 
dokumentumokban”,

18. 104. § (6) bekezdésében az „eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe a „dokumentumokban”,
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19. 107. § (2) bekezdésében a „konkrét közbeszerzésre vonatkozó” szövegrész helyébe a „konkrét közbeszerzésre 
– részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre – vonatkozó”,

20. 112. § (1) bekezdés b) pontjában a „113–116. §-ban” szövegrész helyébe a „114–116. §-ban”,
21. 115.  § (1)  bekezdésében az  „alkalmas” szövegrész helyébe a  „teljesítésre képes”, az  „összefoglaló 

tájékoztatással vagy hirdetménnyel” szövegrész helyébe a „hirdetménnyel”,
22. 131. § (8) bekezdés a) pontjában az „a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló” szövegrész helyébe az „a nyílt 

eljárásban, – a  c) és e)  pontban hivatkozottak kivételével – a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, 
a hirdetménnyel induló”,

23. 166. § (1) bekezdésében az „ügyfeleknek” szövegrész helyébe az „ügyfeleknek, valamint a közbeszerzésekért 
felelős miniszternek”,

24. 180.  § (2)  bekezdésében az „alelnök” szövegrész helyébe az „a Tanács alelnöke a Tanács képviseletében és 
üléseinek vezetésében”,

25. 181. § (5) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Tanács”,
26. 181. § (6) bekezdésében az „alelnökének” szövegrész helyébe az „a Tanács alelnökének”.
27. 186. §-ában az „alelnöke” szövegrész helyébe az „a Tanács alelnöke”,
28. 187.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a  „hatósági ellenőrzés” szövegrész helyébe a  „hatósági ellenőrzés 

(a továbbiakban: szerződés-ellenőrzési eljárás)”,
29. 187.  § (3)  bekezdésében a  „tájékoztatást adni.” szövegrész helyébe a  „tájékoztatást adni, és az  EKR-ben 

rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségét biztosítani.”,
30. 198.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában a  „gyógyszerek és az  orvostechnikai eszközök” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerek, fertőtlenítőszerek és az orvostechnikai eszközök”
szöveg lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Kbt.
1. 4. § (3) bekezdése,
2. 5. § (3) és (5) bekezdése,
3. 21. § (6) bekezdése,
4. 62. § (5a) bekezdése,
5. 113. §-a,
6. 187. § (2) bekezdés u) pontja,
7. 195. § (4) és (5) bekezdése,
8. 195. § (12) bekezdése,
9. 198. § (1) bekezdés 20. pontja.

 (2) Hatályát veszti a Kbt.
 1. 39. § (2) bekezdésében az „a közbeszerzési dokumentumok bizalmas jellegének megőrzése érdekében”,
 2. 55. § (2) bekezdésében az „Amennyiben az EKR e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavara 

folytán nem lehetséges a  módosító hirdetményt az  ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni, 
az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy 
a  részvételi határidő lejárta után is feladhatja. A  módosításról szóló hirdetményt az  üzemzavar elhárulását 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a  következő munkanapon fel kell adni és erre a  körülményre 
a módosító hirdetményben utalni kell.”,

 3. 69. § (5) bekezdésében a „valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel, valamint – adott esetben – a 82. § 
(5) bekezdése szerinti objektív kritérium tekintetében”,

 4. 114.  § (13)  bekezdésében az  „, a  113.  § (1)  bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással kapcsolatban 
az érdeklődés jelzésére meghatározott határidő lejártáig”,

 5. 115. § (2) bekezdésében az „A 113. § nem alkalmazandó.”,
 6. 148. § (2) bekezdésében a „, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás”,
 7. 148. § (7) bekezdés a) pontjában az „és a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás”,
 8. 148.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az  „, az  EKR-ben az  előírt határidő lejártánál később rögzített 113.  § 

(1)  bekezdése szerinti, a  tájékoztatás visszavonásáról szóló értesítés esetében az  értesítés EKR-ben történt 
közzétételétől számított tizenötödik napot”,

 9. 148. § (8) bekezdés a) pontjában az „és a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás”, és a „vagy tájékoztatás”,
10. 148. § (8) bekezdés b) pontjában az „és az előírt határidő lejártánál később megküldött 113. § (1) bekezdése 

szerinti értesítés” és a „vagy értesítés”,
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11. 150. § (2) bekezdésében a „, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás”,
12. 151. § (5) bekezdésében az „, a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást”,
13. 182. § (3) bekezdésében az „A Tanács alelnöke a Hatóság alelnöke.”,
14. 187.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „a 113.  § (1)  bekezdésében szereplő tájékoztatások honlapján történő 

közzétételéről, valamint”,
15. 187. § (14) bekezdés d) pontjában az „, alelnöke”,
16. 198.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a 113.  § (1)  bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatások további 

adataira és részletes adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket, valamint – az adópolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével – az összefoglaló tájékoztatások közzétételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét 
és a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,”

szövegrész.

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló  
2018. évi LXXXIII. törvény módosítása

19. §  Nem lép hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 
42. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6–8. §, a 13. §, a 16. §, a 18. § (1) bekezdés 1., 7. és 9. pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A  3–5.  §, a  9–12.  §, a  17.  § 3., 4., 7., 11., 12., 19., 20., 21., 28., 29. és 30.  pontja, a  18.  § (1)  bekezdés 5.  pontja és 

(2) bekezdés 2–12., 14. és 16. pontja 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (4) A 17. § 8., 10. és 14–18. pontja 2020. április 1-jén lép hatályba.

21. §  E törvény
a) az  árubeszerzésre és az  építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a  89/665/EGK és a  92/13/EGK tanácsi irányelveknek a  közbeszerzési szerződések odaítélésére 
vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 
2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

f ) az  elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

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



9442 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

2019. évi CXXI. törvény
egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B.  §-a a  következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  ivóvízbiztonsággal, az  ivóvíz vizsgálatával, valamint a  természetes gyógytényezőkkel, természetes 
ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.”

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

2. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kincstár haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetőjét 
a nyilvántartásában szereplő polgár elhalálozásáról.”

3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

3. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 14/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  EESZT útján továbbított, vagy abban rögzített vények nyilvántartásából a  gyógyszerészek a  (3)  bekezdés 
alapján jogszerűen megismerhető adatokat az EESZT útján is megismerhetik azzal az eltéréssel, hogy az EESZT útján 
a  nem a  kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett gyógyszereléssel kapcsolatos adatok is megismerhetők. 
A  gyógyszereléssel kapcsolatos adatok (3)–(5)  bekezdésben foglalt megismerésének és dokumentálásának 
szabályait EESZT útján történő megismerés esetén úgy kell alkalmazni, hogy az érintett tiltakozáshoz való joga ne 
sérüljön.”

4. §  Az Eüak. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Ha az  érintett beteg (ideértve a  magzatot is) miniszteri rendeletben meghatározott veleszületett 
rendellenességben vagy ORPHA kóddal rendelkező ritka betegségben (a továbbiakban: ritka betegség) szenved, 
a  4.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja és a  4.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti célból a  rendellenességet vagy ritka 
betegséget észlelő orvos a  rendellenesség vagy ritka betegség észlelésétől számított 30 napon belül az  érintett 
személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint – kiskorú esetén – törvényes képviselője nevét és lakcímét 
miniszteri rendeletben meghatározott módon továbbítja a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 
részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést megelőzően az észlelő orvos ellenőrzi, hogy az érintett beteg (1) bekezdés 
szerinti adatai szerepelnek-e a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásában. Ha az adatok még nem 
kerültek bejelentésre, az  orvos az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az  ellenőrzés során megállapításra 
kerül, hogy a beteg nyilvántartott adatai nem teljes körűek, a bejelentő orvos azokat kiegészíti.
(3) Ha a  magzatnál – ideértve a  spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés esetét is – olyan 
elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet vagy ritka betegséget eredményezhet, az  (1) bekezdés 
szerint kell eljárni, azzal, hogy az érintett személyazonosító adatain a várandós nő adatait kell érteni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő orvos és az érintett gondozását végző védőnő együttműködik a Veleszületett 
Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szervvel a  veleszületett fejlődési rendellenességek, illetve ritka 
betegségek okainak feltárása céljából, azok megelőzése, a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.
(5) Az  egészségügyi ellátóhálózat szervei a  Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető 
szerv megkeresésére a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja és a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítják 
a  kezelésükben lévő, veleszületett rendellenességekkel és ritka betegségekkel kapcsolatos egészségügyi és 
hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető 
szerv részére. A  Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv az  (1)  bekezdés szerinti 
adatokat az érintettre vonatkozó utolsó adattovábbítástól számított ötven évig kezelheti.
(6) A  Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv végzi a  veleszületett 
rendellenességekkel és a ritka betegségekkel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.
(7) Miniszteri rendeletben meghatározott betegségregisztert vezető szerv (a továbbiakban: betegségregisztert 
vezető szerv) az általa felügyelt szakterületen népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű, vagy egyébként 
jelentős költségteherrel járó betegségcsoportok, ellátások és szűrések (e § alkalmazásában a  továbbiakban 
együtt: megbetegedések) tekintetében betegségregisztert hoz létre és működtet ezen megbetegedések 
nyilvántartása érdekében a  4.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja és a  4.  § (2)  bekezdés b), c), d) és w)  pontja szerinti 
célból. A  betegségregiszter az  adatok gyűjtése, a  kapcsolati kód képzése céljából kezelheti az  érintett személyek 
megbetegedéssel összefüggő egészségügyi és halálozással összefüggő adatait, TAJ számát, nemét, születési helyét 
és idejét, valamint a lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti betegségregisztereket a  35/L.  § szerinti elektronikus betegségregiszter alkalmazásával 
kell létrehozni és működtetni. A  betegségregisztert vezető szerv jogosult a  35/L.  § szerinti elektronikus 
betegségregiszterben tárolt adatokat az EESZT útján informatikai rendszerébe letölteni és ott kezelni.
(9) Ha a  betegellátó az  érintett betegnél népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként 
jelentős költségteherrel járó, a  miniszteri rendeletben felsorolt megbetegedések valamelyikét észleli, vagy annak 
időszakos felülvizsgálatát végzi, a  (7)  bekezdés szerinti célokból továbbítja az  érintett személynek a  miniszteri 
rendeletben meghatározott személyazonosító és az  észlelt megbetegedéssel összefüggő egészségügyi 
adatait az  észlelt megbetegedést nyilvántartó, a  (7)  bekezdés szerint létrehozott és működtetett elektronikus 
betegségregiszterbe.
(10) Az egészségbiztosítási szerv a kezelésében lévő, a miniszteri rendeletben felsorolt megbetegedésekkel kezelt 
betegek TAJ számát és az adott megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatait a (7) bekezdés szerinti célokból 
továbbítja a betegségregisztert vezető szerv részére.
(11) A  Központi Statisztikai Hivatal a  miniszteri rendeletben felsorolt megbetegedésben szenvedő elhunytak 
halálozással kapcsolatos egészségügyi adatait és az elhunyt TAJ számát, nemét, születési helyét és idejét, valamint 
lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét a  (7)  bekezdés szerinti célokból továbbítja az  adott megbetegedést 
nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv részére. A betegségregisztert vezető szerv a regiszterben nyilvántartott 
személyek elhalálozásának tényét átvezeti, a regiszterben nem szereplő, de az adott megbetegedésben elhunytak 
adatait a  regiszterbe felveszi, majd az  adatok egyeztetését követően a  regiszterben nem nyilvántartott elhunytak 
adatait törli. Az  érintettek adatainak kezelése tekintetében a  betegségregisztert vezető szerv egyebekben  
a (13)–(16) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(12) A  betegségregisztert vezető szerv adategyeztetést folytat a  (9)–(11)  bekezdés szerinti adatszolgáltatókkal 
a megküldött adatok tekintetében.
(13) A betegségregisztert vezető szerv az azonos érintettre vonatkozó személyazonosító adatokhoz kapcsolódóan 
átadott egészségügyi és halálozási adatokat a 35/L. § szerinti kapcsolati kódot kezelő szerv által képzett kapcsolati 
kódhoz rendelten kezeli. A betegségregisztert vezető szerv a kapcsolati kód képzését követően az összekapcsolás 
céljából kapott és kezelt személyazonosító adatokat haladéktalanul törli.
(14) A  (13)  bekezdés szerinti esetben a  kapcsolati kód képzését és a  személyazonosító adatok törlését követően 
törvényben meghatározott esetben vagy az  érintett hozzájárulása alapján a  betegségregisztert vezető szerv 
megkeresése alapján a  kapcsolati kódot kezelő szerv a  betegségregisztert vezető szerv részére továbbítja 
a kapcsolati kódhoz tartozó személyazonosító adatokat és TAJ számot.
(15) A  (13) és (14)  bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  betegségregisztert vezető szerv 
törvény rendelkezése vagy az  érintett hozzájárulása alapján kapcsolati kód képzése nélkül jogosult az  érintett 
TAJ számának és személyazonosító adatainak kezelésére.
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(16) Ha a  betegségregiszterben szereplő adat a  (14) vagy (15)  bekezdés alapján az  érintett személyazonosító 
adataival összekapcsolható, a  betegségregisztert vezető szerv jogosult az  EESZT útján hozzáférni a  (7)  bekezdés 
szerinti célból szükséges egészségügyi adatokhoz.”

5. §  Az Eüak. II. Fejezet „Népegészségügyi célból történő adatkezelés” című alcíme a következő 16/C. §-sal egészül ki:
„16/C. § (1) A donor plazmaferezis eljárásban részt vevő véradókról és az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, 
vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek 
egyes technikai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a  véradásból véglegesen 
kizárt véradókról az  egészségi állapotuk megőrzése és ellenőrizhetősége, továbbá a  levett plazma minőségének 
biztosítása érdekében a véradási és plazmaferezis tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató a 4. § (1) bekezdés 
a) és d) pontja szerinti célból nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az  e  törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a  plazmaferezis eljárásban részt vevő véradó 
születési dátumát, TAJ számát és nemét,
b) a teljes vér és a plazma adásának időpontjait, és összesített számukat,
c) a gyűjtött teljes vér és plazma mennyiségét gyűjtésenként és összesítve,
d) az  emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint a véradásból történő végleges kizárás tényét, okát és a kizárás kezdő dátumát.
(3) A  véradási és plazmaferezis tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti adatokat 
a  teljes vér vagy a  plazma adását követő 24 órán belül továbbítja a  miniszteri rendeletben kijelölt egészségügyi 
államigazgatási szerv által működtetett Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (a továbbiakban: Donor 
Regiszter) részére.
(4) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a véradási és plazmaferezis tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató 
a  miniszteri rendeletben kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által működtetett informatikai felület 
alkalmazásával vezeti.
(5) A  Donor Regiszter a  nyilvántartott adatokat a  donor plazmaferezis eljárásban részt vevő véradókról az  utolsó 
teljes vér vagy plazma adásának időpontjától számított harminc évig kezelheti személyazonosításra alkalmas 
módon.”

6. §  Az Eüak. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/A.  § (1) A  Kormány által rendeletben kijelölt szerv működtetőként ellátja az  EESZT, mint az  egészségügyi 
ellátóhálózat informatikai rendszereinek együttműködését biztosító, az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott központi elektronikus szolgáltatásokat megvalósító 
egészségügyi ágazati informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A  működtető az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl biztosítja a  törvényben meghatározott egyéb, 
az EESZT útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat.
(3) A  működtető az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottakon túl az  érintett hozzájárulása alapján egyéb 
adattárolási és az EESZT útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat biztosíthat.”

7. §  Az Eüak. 35/B. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  EESZT-hez csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltatók között informatikai rendszerek közötti 
adatcsere esetén egészségügyi adat kizárólag az EESZT útján továbbítható.
(5) Az  informatikai rendszere útján csatlakozott adatkezelő csak olyan informatikai rendszer használatával 
csatlakozhat az  EESZT-hez, amely rendelkezik a  működtető által kiállított engedéllyel. A  csatlakozott adatkezelő 
az  EESZT felé való adatszolgáltatási kötelezettségének teljes időtartama alatt köteles biztosítani az  EESZT-hez 
történő csatlakozás követelményeinek teljesítését.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti informatikai rendszert kérelemre az  EESZT működtetője engedélyezi, ha az  alkalmas 
az  EESZT-vel való együttműködésre, valamint arra, hogy annak alkalmazásával a  csatlakozott adatkezelő 
az EESZT-vel kapcsolatban az e törvényben meghatározott kötelezettségeit teljesítse, illetve jogait gyakorolja.
(7) A  miniszter rendeletben határozza meg a  (6)  bekezdés szerinti követelmények teljesítéséhez szükséges 
feltételeket.
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(8) Az  EESZT működtetője ellenőrzi az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy 
az  EESZT-hez csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató az  EESZT útján való adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz-e.”

8. §  Az Eüak. 35/H. § (3) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés és az önrendelkezési nyilvántartás tartalmazza:]
„a) ha az  önrendelkezési nyilatkozatot tevő meghatalmazást kíván adni, az  (1)  bekezdésben megjelöltek szerinti 
meghatalmazást,”

9. §  Az Eüak. 35/M. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Ebtv. szerinti országos várólista-nyilvántartást vezető szerv, valamint az  országos tisztifőorvos jogosult 
az EESZT útján hozzáférni a várólistákkal kapcsolatos ellenőrzési feladataihoz szükséges egészségügyi adatokhoz.”

10. §  Az Eüak. III/A. Fejezet „Az EESZT egyéb szolgáltatásai” című alcíme a következő 35/O. §-sal egészül ki:
„35/O.  § (1) A  működtető biztosítja, hogy az  Ebtv. alapján beutalónak nem minősülő igénylést az  igénylő orvos 
az  EESZT útján elektronikus úton is kiállíthassa, és az  EESZT útján továbbíthassa (a továbbiakban: elektronikus 
szolgáltatásrendelés).
(2) Az elektronikus szolgáltatásrendelésnek tartalmaznia kell
a) az igénylő orvos azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a szolgáltatásrendeléssel érintett személy TAJ számát, vagy ennek hiányában más azonosítóját és
c) a  szolgáltatásrendelésre okot adó előzetes diagnózis szöveges leírását, kódját, konzílium igénylése esetén 
a kérdést.
(3) Az elektronikus szolgáltatásrendelés a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazhatja
a) a szolgáltatásrendeléssel érintett személy születési idejét,
b) a felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
c) az igénylő orvos által végzett ellátás azonosítóját, és
d) a szolgáltatásrendeléssel érintett személy rövid kórelőzményét.
(4) A működtető biztosítja, hogy az  igénylő orvos és a szolgáltatásrendeléssel érintett személy az  igénylés szerinti 
egészségügyi szolgáltatás meghatározott egészségügyi szolgáltatónál és időpontban történő igénybevételére 
vonatkozó igényét az  EESZT útján terjessze elő, és ennek sikerességéről vagy sikertelenségéről az  egészségügyi 
szolgáltató az EESZT útján tájékoztassa az igénylő orvost és a szolgáltatásrendeléssel érintett személyt.
(5) A működtető az (1) és (4) bekezdésben foglaltakról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) az  elektronikus szolgáltatásrendelés azonosító adatait, tartalmát és a  szolgáltatásrendelés felhasználhatóságára 
vonatkozó információkat,
b) az elektronikus szolgáltatásrendelés továbbítására, módosítására és visszavonására vonatkozó adatokat, és
c) az elektronikus szolgáltatásrendelés felhasználására vonatkozó adatokat.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a  működtető az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus 
szolgáltatásrendelés visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének lejártától számított 5 év, 
a (4) bekezdés szerinti foglalások időpontjától számított 5 év elteltével törli.”

11. §  Az Eüak. 36. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor működő betegségregiszter a  Módtv.-vel megállapított 16.  § 
(8) bekezdése szerinti követelménynek való megfelelést 2021. június 1-jéig köteles biztosítani.
(5) Az  a  csatlakozott vagy csatlakozásra köteles egészségügyi szolgáltató, amely a  Módtv. hatálybalépésekor 
egészségügyi adatot továbbító informatikai rendszert működtet, a 35/B. § (4) bekezdése Módtv.-vel megállapított 
követelményének való megfelelést 2021. június 1-jéig köteles biztosítani.
(6) A  Módtv.-vel megállapított 35/M.  § (4)  bekezdése szerinti hozzáférést a  működtető 2021. január 1-jéig köteles 
biztosítani.”
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12. §  Az Eüak. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) Az  egészségbiztosítási szerv 2020. július 1-jéig elektronikus formában átadja az  EESZT működtetője 
részére az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére 2012. november 1-jét követően
a) igénybevett egészségügyi ellátás 35/F. § (1) bekezdése szerinti adatait az eseménykatalógusba történő betöltés 
céljából, és
b) kiváltott gyógyszerek 14/A.  § (1c)  bekezdése szerinti adatait az  EESZT útján továbbított, vagy abban rögzített 
vényekről vezetett nyilvántartásba történő betöltés céljából.
(2) A  35/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti csatlakozott adatkezelő – ha ennek technikai feltételei a  csatlakozott 
adatkezelőnél biztosítottak – 2020. január 1-jétől száznyolcvan napon belül elektronikus formában 
az  EESZT  egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába megküldi a  2012. november 1-jét követően nyújtott 
egészségügyi ellátás során keletkezett, a 35/K. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat.
(3) Az EESZT működtetője
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján kapott adatokat az eseménykatalógusra,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja alapján kapott adatokat az  EESZT útján továbbított, vagy abban rögzített vényekről 
vezetett nyilvántartásra,
c) a (2) bekezdés alapján kapott adatokat az EESZT egészségügyi dokumentáció nyilvántartására
vonatkozó rendelkezések szerint kezeli.”

13. §  Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő y) és z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„y) az  EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók által használt informatikai rendszerek megfelelőségére 
vonatkozó követelményeket,
z) a Donor Regisztert vezető szervet kijelölje, és a Donor Regiszterre vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

14. §  Az Eüak.
a) 35/B.  § (1)  bekezdésében az  „informatikai rendszere” szövegrész helyébe az  „engedélyezett informatikai 

rendszere” szöveg,
b) 35/H. § (1) bekezdésében a „korlátozó nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „korlátozó nyilatkozatát, ideértve 

az EESZT-ben tárolt adataihoz való hozzáférésre, illetve az érintett nevére felírt vények kiváltására vonatkozó 
meghatalmazás adását is” szöveg,

c) 35/L. § (4) bekezdésében a „működtető” szövegrészek helyébe a „vezető” szöveg,
d) 38. § (2) bekezdés o) pontjában az „informatikai rendszer követelményeit” szövegrész helyébe az „informatikai 

rendszer követelményeit, az  arra vonatkozó ajánlás tartalmi követelményeit és közzétételének részletes 
szabályait” szöveg

lép.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

15. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Az utazási költségtérítéssel, a külföldön történő gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal, a méltányosságból 
igénybe vehető pénzbeli ellátásokkal – ideértve az  egyszeri segélyt is – kapcsolatos ügyekben, valamint 
a  Tbj. 13.  §-a alapján indult eljárásokban – kivéve az  európai egészségbiztosítási kártyával és az  alkalmazandó 
jogszabályok meghatározásával kapcsolatos eljárásokat – az elektronikus kapcsolattartás kizárt.”

16. §  Az Ebtv. 5/B. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában biztosított:)
„ad) a  baleseti egészségügyi szolgáltatás tekintetében a  Tbj. 5.  §-a szerinti biztosított, a  Tbj. 15.  § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott személy, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
7. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló,”
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5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

17. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3.  § h)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„h) orvostechnikai eszköz: az  orvostechnikai eszközökről, a  2001/83/EK irányelv, a  178/2002/EK rendelet és 
az  1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a  90/385/EGK és a  93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: 
(EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;”

18. §  Az Eütv. 3/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: minden olyan orvostechnikai eszköz, amely mint reagens, 
reagensszármazék, kalibráló, kontrollanyag, reagenskészlet, készülék, berendezés, gép vagy rendszer, önmagában 
vagy más eszközzel együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása szerint emberi szervezetből származó minták 
– ideértve a vér- vagy szövetadományozást is – in vitro vizsgálatára szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, 
hogy információt nyújtson
da) valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról,
db) veleszületett rendellenességről,
dc) potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának megítéléséről, vagy
dd) terápiás beavatkozás monitorozásáról.”

19. §  Az Eütv. „A törvény hatálya” című alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § E törvény orvostechnikai eszközökre előírt rendelkezéseit az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre 
is alkalmazni kell.”

20. § (1) Az Eütv. 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  beteg jogosult a  róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat – a  135.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével – megismerni.
(2) A  betegnek a  rá vonatkozó személyes adataival kapcsolatos jogaira a  természetes személyeknek a  személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, és az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvény rendelkezései irányadóak.
(3) A beteg jogosult
a) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor a 137. § a) pontja szerinti zárójelentést kapni,
b) a 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot 
kapni.”

 (2) Az Eütv. 24. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az  egészségügyi adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait az  egészségügyi és a  hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény állapítja meg.”

 (3) Az Eütv. 24. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az  egészségügyi dokumentáció megismerésének joga az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(a továbbiakban: EESZT) által elektronikusan kezelt egészségügyi dokumentáció vonatkozásában az EESZT útján is 
gyakorolható.”

21. §  Az Eütv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beteg jogosult arra, hogy az  egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az  ellátása során tudomásukra 
jutott információkat, különösképpen a beteg egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és 
azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék (a továbbiakban: orvosi titok).”
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22. §  Az Eütv. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Orvostechnikai eszköz akkor hozható forgalomba, illetve az  egészségügyi ellátás során akkor használható 
fel, ha a  vonatkozó uniós jogi aktusban, illetve az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
követelményeket kielégíti.”

23. § (1) Az Eütv. 101/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e § tekintetében 
a  továbbiakban: hatóság) közigazgatási szankciót alkalmazhat, ha a  vonatkozó uniós jogi aktus, e  törvény vagy 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi
a) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával,
b) az orvostechnikai eszközök és gazdasági szereplők nyilvántartásba vételével,
c) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatával,
d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentésével,
e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával,
f ) a balesetfelelős bejelentésével,
g) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe 
történő adattovábbítással, a  vonatkozó uniós jogi aktusokban meghatározott beültethető eszközökre kiosztott 
egyedi eszközazonosító (a továbbiakban: UDI) tárolásával és megőrzésével, valamint a  beültethető eszközzel 
kapcsolatos tájékoztatással és az implantátumkísérő kártya átadásával,
h) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával,
i) az orvostechnikai eszközök vonatkozásában megfelelőségértékelést végző szervezetek tevékenységével,
j) az (EU) 2017/745 rendelet 27. cikk (9) bekezdésében meghatározott orvostechnikai eszközök UDI tárolásával,
k) a forgalmazói hálózaton belüli azonosítással,
l) az orvostechnikai eszközök UDI kiosztással és feltöltéssel,
m) a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy rendelkezésre állásával,
n) a meghatalmazott képviselői szerződésekkel,
o) a minőségirányítási rendszer fenntartásával,
p) a termékkel kapcsolatos ellenőrzéssel és nyilvántartással, valamint címkézéssel
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogi aktusban, e törvényben vagy az egészségügyért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti.”

 (2) Az Eütv. 101/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
c) határidő tűzésével felhívhatja az  ellenőrzöttet a  hiányosságok megszüntetésére, illetve a  hiányosságok 
megszüntetéséig a tevékenység folytatásának felfüggesztését kezdeményezheti,
d) ismételt vagy súlyos közegészségügyi veszélyt rejtő jogsértés esetén a  tevékenység folytatására vonatkozó 
engedély visszavonását vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén a tevékenység végzőjének a nyilvántartásból 
való törlését kezdeményezi, vagy
e) bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is 
kiszabható.”

24. §  Az Eütv. 101/C. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy további gyógykezelése, egészségi 
állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a  beültethető orvostechnikai eszközök 
megfelelőségének ellenőrzése érdekében az  egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
a következő adatokat:)
„g) az eszköz UDI azonosítóját.”

25. §  Az Eütv. 247. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ez a törvény
a) az  orvostechnikai eszközökről, a  2001/83/EK irányelv, a  178/2002/EK rendelet és az  1223/2009/EK rendelet 
módosításáról, valamint a  90/385/EGK és a  93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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b) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső 
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

26. §  Az Eütv.
a) 13. § (2) bekezdésében a „joga van arra, hogy” szövegrész helyébe a „joga van ahhoz, hogy a  rá vonatkozó 

személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül” szöveg,
b) 101/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „a), g) és h) pontja” szövegrész helyébe az „a) és g)–p) pontja” szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti az Eütv.
a) 24. § (4) bekezdése,
b) 172. § (1) bekezdése.

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

28. §  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek (1) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettsége a  CLP VIII.  melléklet A. rész 1.  pontjában, az  adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot 
követően megszűnik.”

29. §  A Kbtv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az  egészségügyi államigazgatási szerv 
elektronikus úton visszaigazolja.”

30. §  A Kbtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az  egészségügyi államigazgatási szerv 
elektronikus úton visszaigazolja.”

31. §  A Kbtv. III. Fejezete a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Méregközpontba történő bejelentés
8/A.  § (1) A  CLP 45.  cikke alapján, a  Magyarország területén forgalomba hozott, egészségre gyakorolt vagy fizikai 
hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentését az egészségügyi államigazgatási szerv 
fogadja.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentését, 
valamint a bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó 
alkalmazási időpontot követően, a  VIII.  mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően kell benyújtani, az Európai Vegyianyag-ügynökség méregközpont értesítésének portálján keresztül.
(3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, az  adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot megelőzően 
is benyújtható a  toxikológiai központi bejelentés a  CLP VIII.  mellékletében meghatározott formai és tartalmi 
követelményekkel a  méregközpont értesítésének portálján keresztül. A  toxikológiai központi bejelentéssel 
a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-bejelentési kötelezettségét is teljesítettnek kell tekinteni.
(4) A bejelentéssel kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő felelős.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a bejelentés tartalmi követelményeknek történő megfelelését. 
Eredménytelen adatközlés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv intézkedik a bejelentés törléséről.”

32. §  A Kbtv. 31/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/C. § A biocid termékek hazai engedélyezésére irányuló általános közigazgatási rendtartás szerinti eljárás során 
nincs helye sommás eljárásnak.”
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33. §  A Kbtv. 35. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a 34. § (3) bekezdés b) és f ) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában foglalt felhatalmazás 
alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt]
„e) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 
információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló 2017. március 22-i (EU) 2017/542 
bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

7. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló  
2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

34. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
28. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

35. §  Az Eütev. 23.  § (3)  bekezdésében az „az erről szóló jogerős határozatot a  működési nyilvántartást vezető szervvel 
közölni kell” szövegrész helyébe az „az erről szóló jogerős határozatot a  működési nyilvántartást vezető szervvel 
haladéktalanul közölni kell” szöveg lép.

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

36. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamely anyag vagy vegyületcsoport a  Kábítószer és a  Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról 
szóló 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5a.  cikke szerinti értesítés 
(a továbbiakban: értesítés) előzetes szakmai értékelését követően minősíthető új pszichoaktív anyaggá.”

37. §  A Gytv. 25. §-a a következő (6b) és (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A (6) bekezdés c) pontja szerinti engedély iránti kérelem papíralapon is előterjeszthető.
(6c) A (6) bekezdés c) pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint, elektronikus úton 
közli határozatát az egészségügyi szolgáltatóval.”

38. §  A Gytv. 25/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdést kell akkor is alkalmazni, ha az alkalmazni kívánt gyógyszer forgalomba hozatalát az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az  Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti központosított eljárásban már engedélyezték, azonban kereskedelmi 
forgalomba hozatala az Európai Unió területén még nem történt meg.”

39. §  A Gytv. 26. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  e  törvényben, illetve az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott 
engedélyezési és ellenőrzési eljárásokban, ha ugyanannak a  hatóságnak az  adott üggyel szorosan összefüggő 
más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem hozható döntés, az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény szerinti kapcsolódó eljárás szabályait azzal kell alkalmazni, hogy az  egyes döntéseket külön eljárások 
keretében kell meghozni.
(13) Az e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján hivatalból indult hatósági 
eljárás ügyintézési határideje 110 nap.”
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40. §  A Gytv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § Ez a törvény
a) az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai 
gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 
2001. április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 
2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a  helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a  vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél 
történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes 
gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek,
f ) a  helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az  emberi felhasználásra 
szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az  ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének 
tekintetében című, 2005. április 8-i 2005/28/EK bizottsági irányelvnek,
g) a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalombahozatali engedélye feltételeinek módosítása 
tekintetében történő módosításáról szóló 2009. június 18-i 2009/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
h) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló 2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
i) az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a  hamisított 
gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról 
szóló 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
j) a  2001/83/EK irányelvnek a  farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló 2012. október 25-i 
2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
k) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a  kábítószer fogalommeghatározása új 
pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i 
(EU) 2019/369 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

41. §  A Gytv. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Ez a törvény
a) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó 
közösségi eljárások meghatározásáról és az  Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az  1768/92/EGK rendelet, 
a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 
1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a  fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a  2001/83/EK irányelv és a  726/2004/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére 
vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági rendelet,
e) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi 
határozat,
f ) az  5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi 
határozat,
g) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a  726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az engedélyezés utáni gyógyszerhatásossági vizsgálatok előírását indokolttá tevő esetek tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2014. február 3-i 357/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
h) 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)
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ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-i 2014/688/EU 
tanácsi határozat,
i) 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-i 2015/1873/EU tanácsi határozat,
j) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső 
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
k) az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek 
helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelveknek és iránymutatásoknak, valamint az  inspekció szabályainak 
meghatározása révén történő kiegészítéséről szóló, 2017. május 23-i (EU) 2017/1569 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet,
l) az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-N-fenil-N-[1-
(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való 
alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

42. §  A Gytv. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

43. §  Hatályát veszti a Gytv. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 8., 47., 68. és 71. sora.

9. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

44. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) a következő 
37. §-sal egészül ki:
„35. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

45. §  Az Ekt. 19.  §-ában a  „véglegessé vált határozatát megküldi” szövegrész helyébe a  „véglegessé vált határozatát 
haladéktalanul megküldi” szöveg lép.

10. Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt 
Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló  
2018. évi LXX. törvény módosítása

46. §  Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer 
Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXX. törvény
a) 3. §-ában a „Schedule I” szövegrészek helyébe a „Schedules I and IV” szöveg,
b) 3. §-ában az „I. jegyzékébe” szövegrészek helyébe az „I. és IV. jegyzékébe” szöveg,
c) 6. §-ában az „acryloylfentanyl” szövegrészek helyébe az „acryloylfentanyl (acrylfentanyl)” szöveg,
d) 6. §-ában az „acrylfentanyl” szövegrész helyébe az „acryloylfentanyl (acrylfentanyl)” szöveg,
e) 6. §-ában az „acrylfentanyl-t” szövegrész helyébe az „acryloylfentanyl-t (acrylfentanyl)” szöveg
lép.

11. Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló,  
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló  
2018. évi LXXII. törvény módosítása

47. §  Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az  1971. évi 
február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXII. törvény
a) 3. §-ában az „AB-CHIMINACA” szövegrészek helyébe az „AB-CHMINACA” szöveg,
b) 3. §-ában az „AB-CHIMINACA-t” szövegrész helyébe az „AB-CHMINACA-t” szöveg
lép.
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12. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 17–19. §, a 22. §, a 23. §, a 26. § b) pontja és a 49. § (2) bekezdés a) pontja 2020. május 26-án lép hatályba.
 (3) A 24. § 2021. május 26-án lép hatályba.

49. § (1) Ez a törvény
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
b) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a  kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív 

anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a törvény

a) az  orvostechnikai eszközökről, a  2001/83/EK irányelv, a  178/2002/EK rendelet és az  1223/2009/EK rendelet 
módosításáról, valamint a  90/385/EGK és a  93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a  2-me-toxi-N-
fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési 
intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási 
határozat,

c) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az  egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos 
harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i 
(EU) 2017/542 bizottsági rendelet és

d) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső 
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. melléklet a 2019. évi CXXI. törvényhez

A Gytv. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 92–95. sorral egészül ki:

  A B

  

[Hivatalos elnevezés

(illetve más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

„92. ciklopropil-fentanil N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid

93. metoxiacetil-fentanil 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid

94. ADB-CHMINACA N-(1-amino-3,3-demetil-1-oxobután-2-il)–1-(ciklohexil-metil)–1H-indazol-3-karboxamid

95. CUMYL-4CN-BINACA 1-(4-ciano-butil)–N-(2-fenilpropán-2-il)–1H-indazol-3-karboxamid”
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2019. évi CXXII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről*

A törvény célja, hogy az egyéni felelősség és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a társadalombiztosítás 
keretében létrejövő jogviszonyokat, meghatározza a  foglalkoztatók és a  biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségeit, a  biztosítottaknak a  társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét, a  foglalkoztatók és 
a  biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a  közteherviselésnek megfelelő teljesítését, valamint a  társadalombiztosítási 
ellátások körét. Az Országgyűlés ennek érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapelvek

1. § (1) A  társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és a  Magyarországon munkát végző más természetes 
személyeket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magába foglaló, társadalmi szintű kockázatközösség.

 (2) A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező.
 (3) A  kötelező társadalombiztosítás rendszerében a  biztosított – e  törvény vagy társadalombiztosítási ellátást 

megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában – az  egyéni felelősség elvének megfelelően, az  e  törvényben 
meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott 
hozzátartozója javára az  egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A  pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege 
– ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló 
jövedelmével.

 (4) A  biztosítás az  annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg, a  törvény erejénél fogva jön létre. Ennek 
érvényesítése érdekében a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, 
valamint bevallási kötelezettség terheli. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is, aki Magyarország 
területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót, továbbá arra a külföldi 
foglalkoztatóra, aki Magyarország területén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a  szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról 
szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.

 (5) A  foglalkoztatót a  társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben 
meghatározott járulék-, adó- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségek terhelik.

 (6) A  társadalmi szolidaritás elvének megfelelően – a  szociális biztonsághoz, valamint a  testi és lelki egészséghez 
való jog érvényesítése, valamint az  egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása érdekében – törvény 
a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési 
kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet.

 (7) A  társadalombiztosítási rendszer működésében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a  biztosítottakat 
és a  foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi, amelyek társadalombiztosítási, 
különösen a  járulék-, adó- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához, ennek teljesítéséhez, 
ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez szükségesek. A  közteherviselés érvényesítéséhez és a  jogosultságok 
megállapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak.

2. § (1) Az  állam a  társadalombiztosítási rendszer működéséről és a  nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló 
fejlesztéséről
a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával,
b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési kötelezettségek meghatározásával,
c) az  ellátások igénybevételére, a  b)  pont szerinti fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására, 

befizetésére és beszedésére, valamint nyilvántartására vonatkozó szabályok megalkotásával,
d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer szabályozásával
gondoskodik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  állam a  társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a  társadalombiztosítás kiadásai 
a bevételeket meghaladják.

3. §  E törvény rendelkezéseit
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,
b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény
szabályai szerint kell alkalmazni.

II. FEJEZET 
FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. §  E törvény alkalmazásában:
 1. Belföldi:

1.1. Magyarország területén a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt 
és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,

1.2. a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a  továbbiakban: a  szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy), aki a  szabad mozgás és a  három hónapot meghaladó tartózkodás 
jogát Magyarország területén gyakorolja, és a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

1.3. a hontalan.
 2. Egyéni vállalkozó:

2.1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban 
szereplő természetes személy,

2.2. a  szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező 
magánszemély, és a  gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel 
rendelkező magánszemély,

2.3. az ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd),
2.4. az egyéni szabadalmi ügyvivő,
2.5. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző,
2.6. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó.

 3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 4. Foglalkoztató:
4.1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján 

gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat,
4.2. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
4.3. az  álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, valamint álláskeresést ösztönző juttatásban, 

nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (a  továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) részesülő, 
biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv,

4.4. a  gyermekgondozást segítő ellátásban, a  gyermekgondozási díjban, a  gyermeknevelési 
támogatásban, a  gyermekek otthongondozási díjában és az  ápolási díjban részesülő személyek 
esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv,

4.5. a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) számfejtési körében a  helyi önkormányzatok 
nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltatók esetében a  járulék megállapításával, 
bevallásával, megfizetésével, a  nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a  biztosítottak 
bejelentésével összefüggő, az  e  törvényben és az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
(a  továbbiakban: Air.), az  adózás rendjéről szóló törvényben (a  továbbiakban: Art.), ezek 
végrehajtására szolgáló rendeletben, valamint az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló törvényben előírt kötelezettségek tekintetében a Kincstár,
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4.6. a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) XVI.  fejezete szerinti 
munkavégzés esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kölcsönbeadó,

4.7. több munkáltatóval létesített munkaviszony (Mt. 195.  §) esetén az  Art.-ban meghatározott 
munkáltató,

4.8. a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi egészségkárosodási 
járadékban részesülő személy esetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, valamint 
a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy honvédelmi egészségkárosodási 
járadékban részesülő személy esetében az ellátást megállapító honvédségi szervezet vagy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat,

4.9. a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: 
Szoctv.) szerinti fejlesztési jogviszony keretében fejlesztési foglalkoztatási díjat folyósító fejlesztő 
foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény.

 5. Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó 
jogviszony keretében foglalkoztatja.

 6. Fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el, az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során 
a  bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el, továbbá a  letartóztatott, a szabadságvesztést vagy elzárást töltő, valamint 
a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy.

 7. Harmadik állam: az  Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról 
szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam.

 8. Igazgatási szerv:
8.1. a  biztosítási kötelezettség megállapításával, a  bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettséggel, a  járulék bevallásával, megfizetésével, e  kötelezettségek megsértésével 
kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával, a tartozás beszedésével, behajtásával, a bevallás 
ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyben – a 48–52. §, a 41. § (4) és (5) bekezdése, a 60. és 61. § 
kivételével – az állami adó- és vámhatóság,

8.2. a  48.  § (1), (4), (7)  bekezdésének, az  52.  §, 55.  §, az  59.  § (3)  bekezdése, valamint a  60. és 61.  § 
alkalmazásában a központi nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjfolyósító szerv és a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv,

8.3. a 48. § (1) és (3) bekezdése, az 52. §, 55. §, az 59. § (3)–(5) bekezdése, a 60. és 61. § alkalmazásában 
az egészségbiztosítási szerv,

8.4. az 55. §, az 59. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 60–62. § alkalmazásában a rehabilitációs hatóság.
 9. Járulék: a  társadalombiztosítási járulék, a  nyugdíjjárulék, az  egészségügyi szolgáltatási járulék, 

a  megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék, valamint 
a táppénz-hozzájárulás.

10. Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági 
őstermelőnek.

11. Kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső 
tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az  az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, 
aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját 
jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

12. Külföldi: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek.
13. Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogviszony és munkaviszony, 

továbbá a  külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony, amely alapján 
a  munkát Magyarország vagy a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet 
hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló 
egyezményben részes másik állam területén végzik.

14. Minimálbér:
14.1. a  tárgyhónap első napján érvényes, a  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és
14.2. a  biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában 

a  tárgyhónap első napján, a  teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha 
az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a  társas vállalkozó főtevékenysége 
legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
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15. Munkaidő nevelőszülői foglalkoztatásban: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony teljes munkaidős 
foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

16. Mezőgazdasági őstermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 
3. § 18. alpontjában meghatározott személy.

17. Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki
17.1. a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.), illetve 

nemzetközi egyezmény alkalmazásával az  5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott saját 
jogú nyugellátásban, szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított 
öregségi nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 
kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi 
jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

17.2. a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, 
illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,

 abban az esetben is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel.
18. Tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: a 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában az, aki

18.1. nappali rendszerű oktatás keretében, vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

18.2. a  szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai 
oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

18.3. nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Nftv.) szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy

18.4. a  18.1–18.3.  alpont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, 
a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

19. Tanulmányok szünetelésének időtartama a  járulékok és a  foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a  6.  § 
(1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja alkalmazásában azt az  időtartamot kell érteni, amíg a  tanulói, hallgatói 
jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.

20. Társas vállalkozás:
20.1. a közkereseti társaság,
20.2. a betéti társaság,
20.3. a korlátolt felelősségű társaság,
20.4. a közös vállalat,
20.5. az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is,
20.6. a  20.1.–20.5.  alpontban felsorolt társas vállalkozások az  előtársaságként történő működés 

időszakában is,
20.7. a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda,
20.8. a gépjárművezető-képző munkaközösség,
20.9. az oktatói munkaközösség,
20.10. az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda,
20.11. a végrehajtói iroda,
20.12. az egyéni cég.

21. Társas vállalkozó:
21.1. a  betéti társaság bel- és kültagja, a  közkereseti társaság tagja, a  korlátolt felelősségű társaság, 

a  közös vállalat, az  egyesülés, valamint az  európai gazdasági egyesülés tagja, ha a  társaság 
(ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében 
ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez  nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony 
keretében történik (tagsági jogviszony),

21.2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében 
személyesen közreműködik,

21.3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, 
az oktatói munkaközösség tagja,

21.4. az egyéni cég tagja,
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21.5. a  betéti társaság, a  közkereseti társaság és a  korlátolt felelősségű társaság olyan természetes 
személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont 
szerint társas vállalkozónak minősül.

III. FEJEZET 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAI ÉS AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK

2. Társadalombiztosítási ellátások

5. § (1) A  társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások az  egészségbiztosítás és a  nyugdíjbiztosítás keretében 
vehetők igénybe.

 (2) Egészségbiztosítási ellátások:
a) egészségügyi szolgáltatás;
b) pénzbeli ellátások:

ba) csecsemőgondozási díj,
bb) gyermekgondozási díj,
bc) táppénz,
bd) örökbefogadói díj;

c) baleseti ellátások:
ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás,
cb) baleseti táppénz,
cc) baleseti járadék;

d) megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:
da) rokkantsági ellátás,
db) rehabilitációs ellátás.

 (3) A nyugdíjbiztosítási ellátások:
a) saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj,
b) hozzátartozói nyugellátás:

ba) özvegyi nyugdíj,
bb) árvaellátás,
bc) szülői nyugdíj,
bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások.

3. A biztosítottak

6. § (1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
a) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 

közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 
vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a  Magyar 
Honvédség, a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a  Magyar Honvédség szerződéses állományú 
tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési 
képviselő, a  nemzetiségi szószóló (a  továbbiakban együtt: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy 
foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony 
keretében személyesen közreműködik (a személyes közreműködést megalapozó jogviszonyra irányadó 
szabályok szerint), kivéve
ba) az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben 

részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a  tanulói, hallgatói jogviszonya 
szünetelésének időtartama alatt is –,
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bb) a  közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban 
részesülő tagját, és

bc) a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,
c) álláskeresési támogatásban részesülő személy,
d) egyéni vállalkozó,
e) társas vállalkozó,
f ) díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni 

vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a törvényben 
meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – ha az  e  tevékenységéből 
származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a  minimálbér harminc százalékát, vagy naptári 
napokra annak harmincad részét,

g) egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy,
h) mezőgazdasági őstermelő, ha az  öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a  már megszerzett szolgálati 

idő együttesen legalább 20 év, kivéve
ha) az  őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a  gazdálkodó 

család kiskorú tagját,
hb) az egyéb jogcímen – ide nem értve a f ) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
hc) a  saját jogú nyugdíjast és az  özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki az  öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte,
i) a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint 

a főállású kisadózóként bejelentett személy,
j) állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha az  e  tevékenységéből származó, tárgyhavi 

járulékalapot képező jövedelme eléri a  minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak 
harmincad részét,

k) a  köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő házastársa arra az  időre, amelyre a  fennálló 
biztosítással járó jogviszonyában a  biztosítása szünetel, vagy nem rendelkezik más biztosítással járó 
jogviszonnyal.

 (2) Az  (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző 
személynek kell tekinteni azt is, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, 
alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, 
egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági 
társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, 
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói 
Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak 
tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e  szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a  Kormány törvénnyel 
létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a  tagja; a  helyi önkormányzati választásokon 
választott képviselő és tisztségviselők, társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező 
jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az  (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott összeget, és 
a munkát Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya 
alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben 
részes másik állam területén végzi.

 (3) Biztosított az  a  természetes személy is, aki a  munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül 
végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött 
kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.

7. §  A biztosítottak – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot 
szerezhetnek.

4. A biztosítási jogviszony

8. §  A biztosítás – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – az  ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak 
megszűnéséig áll fenn.
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9. §  Az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik 
jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.

10. §  Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége
a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés 

napjáig,
b) ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig, 

európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig,
c) közjegyző, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig
tart.

11. § (1) A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége
a) a  gazdasági társaság, az  egyesülés, a  szabadalmi ügyvivői társaság, a  szabadalmi ügyvivői iroda tagja 

esetében a  tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése 
napjáig, egyéni cég tagja esetében az  egyéni cég tagjává válás napjától az  egyéni cégben fennálló tagság 
megszűnésének napjáig,

b) egyéb esetben a  társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve vezető tisztségviselői jogviszony 
létrejötte napjától annak megszűnése napjáig

tart.
 (2) A  társasági szerződésben meghatározott személyes közreműködés kezdetének azt a  napot kell tekinteni, 

amikor a  tag a  személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. Ha ez  a  nap nem állapítható meg, a  társasági 
szerződésben meghatározott időpont az  irányadó, ennek hiányában a  személyes közreműködés kezdetének azt 
a  napot kell tekinteni, amikor a  társaság tevékenységét a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései 
szerint megkezdheti.

12. § (1) A  6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és (2)  bekezdésében szabályozott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a  biztosítási kötelezettség elbírálásánál 
az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.

 (2) A  6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és (2)  bekezdésében említett személy biztosítása a  8.  §-ban említett időszakon 
belül akkor is fennáll, ha táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, 
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, ha ezen ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon 
biztosított volt.

13. § (1) Ha a  biztosítás időtartama a  biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában 
a  8.  § alapján nem állapítható meg vagy vitatott, akkor a  biztosítás időtartamaként a  tevékenység időtartamát, 
teljesítésére irányuló szerződés esetén a  szerződés megkötésétől a  teljesítésig eltelt időtartamot, ha sem 
a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig (esedékességéig) 
eltelt időtartamot kell figyelembe venni.

 (2) Ha a  díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, vagy a  tevékenység befejezését követően kerül 
sor, a  biztosítási kötelezettséget a  díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A  biztosítási kötelezettség 
elbírálásához a  kifizetett díjból – ideértve az  előleget is – a  személyijövedelemadó-előleg alapjának számításánál 
jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás 
történt.

 (3) Az  előadó (művész) biztosítási kötelezettségének elbírálásánál figyelembe vehető időtartam a  felhasználási 
szerződés megkötésétől, írásbeli szerződés hiányában az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása 
napjáig áll fenn, azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe.

 (4) A  6.  § (2)  bekezdésében említett választott tisztségviselő, képviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt 
az időszakot kell figyelembe venni, amely a választás napjától a díj fizetéséig, vagy az előző kifizetéstől az újabb díj 
kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt.

 (5) Ha a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom 
alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására 
irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés (a  továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) 
alapján a  szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője, előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is 
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kötelezett, e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. A járulékalap megállapításakor 
a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembe venni.

14. § (1) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége
a) az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig,
b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való 

törlés napjáig, vagy
c) a  6.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését követő naptól 

a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig
áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül megszűnik a  biztosítás, ha a  mezőgazdasági őstermelő kilép a  családi 
gazdaságból vagy a közös őstermelésből.

15. §  A munkaviszony jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig terjedő időszakot biztosítási jogviszonyban 
töltött időszaknak kell tekinteni a helyreállítást követően keletkezett társadalombiztosítási ellátások iránti igények 
elbírálásakor.

16. §  Szünetel a biztosítás
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha

aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy

ab) a  fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik 
igénybe,

ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe,
b) az igazolatlan távollét időtartama alatt,
c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli 

mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), 
átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt,

d) a  letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a  letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a  bíróság jogerős 
vagy végleges határozatában, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal 
nem támadható határozatában a  büntetőeljárást megszüntette; továbbá a  szabadságvesztés tartama alatt, 
kivéve, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette (ide nem értve a fogvatartott által a büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény 
szabályai szerint létesített, a 6. § szerint biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt),

e) az  ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a  közjegyző, a  szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának 
szüneteltetése alatt,

f ) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt,
g) az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt,
h) az a)–g) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály, vagy egyéb, a jogviszonyra vonatkozó 

szabályozás szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

5. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

17. § (1) A biztosítás nem terjed ki
a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi 

állampolgárságú tagjára (a  továbbiakban: képviselet tagja), a  külföldi állampolgárságú háztartási 
alkalmazottra, aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll, a képviselet tagjával közös háztartásban 
élő külföldi állampolgárságú családtagra (házastárs, gyermek), feltéve, hogy az  alkalmazottra, illetve 
a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rendszere;

b) a  nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjére (alkalmazottjára) 
és vele közös háztartásban élő családtagjára (házastárs, gyermek), feltéve, hogy kiterjed rájuk a nemzetközi 
szervezet szociális biztonsági rendszere;

c) az európai parlamenti képviselőre;
d) az Szja tv. 1/B. §-ának hatálya alá tartozó természetes személyre.
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 (2) A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra:
a) a  magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén 

foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, 
ha a  munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy 
e munkavégzés a két évet nem haladja meg, és az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három 
év eltelt;

b) az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra.

18. § (1) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is 
alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását az 1. melléklet szerint igazolja, függetlenül attól, hogy 
a kiküldött személy állampolgársága szerinti állammal Magyarországnak hatályos szociális biztonsági egyezménye 
áll fenn.

 (2) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is 
alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását az 1. melléklet szerint igazolja és nem tartozik a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá.

19. § (1) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén lehetőség van 
a kiküldetés meghosszabbításának bejelentésére akkor, ha
a) a  kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény 

következik be, ami alapján a  munkavállaló magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két 
évnél hosszabb időtartamúvá válik, és

b) az  a)  pontban említett körülmény a  magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után 
következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés esetében a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét 
követő második év végétől áll fenn.

20. §  A 17.  §-ban meghatározott személyek társadalombiztosítási ellátására a  48. és 49.  § szerint megállapodást lehet 
kötni.

6. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak

21. §  Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az  e  törvény szerint biztosított, valamint a  3.  § szerint baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki
a) nevelési-oktatási intézmény, felsőoktatási intézmény vagy szakképző intézmény gyakorlati képzésben részt 

vevő tanulója, hallgatója, illetve képzésben részt vevő személye, ide nem értve a külföldi állampolgárt,
b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, szenvedélybeteg,
c) letartóztatott, szabadságvesztést, elzárást tölt, továbbá akinek őrizetét rendelték el,
d) közcélú munkát végez, különösen, aki életmentés, baleset-, katasztrófa-elhárítás vagy véradás során szenved 

balesetet vagy egészségkárosodást,
e) közérdekű munkát végez,
f ) közérdekű önkéntes tevékenységet végez.

22. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az  e  törvény szerint biztosított, valamint a  3.  § szerint egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki
a) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti 

járadékban részesül,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti nyugellátásban részesül,
c) mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok 
egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi 
pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesül,

d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesül,
e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,
f ) gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
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g) egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított 
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben 
(nyugdíjban) részesül,

h) az  aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, időskorúak 
járadékában, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesül,

i) a következő feltételek valamelyikének megfelel:
ia) a  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali 

rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban 
tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,

ib) a  szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai 
oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,

ic) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, 
oltalmazott,

id) az  a  külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az  oktatásért, a  külpolitikáért felelős 
miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,

ie) az  a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki 
a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,

j) megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának 
mértéke az  50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a  40 százalékot eléri, vagy egészségi 
állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az  illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával 
rendelkezik,

k) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát,
l) kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az  a  nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik,

m) személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve 
a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18–24 éves fiatal 
felnőtt, továbbá magyar hatóság által a  Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 
külföldi kiskorú személy,

n) fogvatartott,
o) a Szoctv. 54. §-a alapján szociálisan rászorult,
p) táncművészeti életjáradékban részesül,
q) a  szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban áll, kivéve e  jogviszony szünetelésének 

időtartamát,
r) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesül,
s) hajléktalan,
t) korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
u) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
v) a 43. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget teljesítette.

 (2) A 3. § hatálya alá tartozó külföldi személy a 3. §-ban hivatkozott jogszabály, valamint nemzetközi egyezmény szerint 
jogosult egészségügyi ellátásra.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)–k), továbbá o), p), r), és t)  pontja esetében – az  (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott 
ösztöndíjas és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alatt álló, nappali rendszerű oktatás 
keretében államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában résztvevő 
hallgató kivételével – az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele, hogy az  érintett személy 
belföldinek minősüljön.

 (4) Az  egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jogcímre tekintettel lehet 
megállapítani. Ha a jogosultság egyszerre több jogcím alapján is megállapítható, a jogcímek (1) bekezdésben foglalt 
felsorolása jogosultsági sorrendet jelent azzal, hogy a  (2)  bekezdésben meghatározott jogcím az  (1)  bekezdésben 
felsorolt jogcímeket megelőzi.
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 (5) Az  egészségügyi szolgáltatásra jogosult és az  egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek által 
a  biztosítástól függetlenül térítésmentesen, valamint a  biztosítás alapján térítésmentesen vagy térítés ellenében, 
továbbá a biztosításon felül térítés ellenében igénybe vehető ellátások körét törvény határozza meg.

 (6) Az  (1)  bekezdés i)  pontjában említett tanuló, képzésben részt vevő személy és hallgató a  tanulói jogviszony vagy 
a  hallgatói jogviszony kezdetétől a  diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi 
szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.

IV. FEJEZET 
AZ ELLÁTÁSOK FEDEZETE

7. Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok

23. § (1) A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére
a) a biztosított – a c) pontban meghatározott kivételekkel – társadalombiztosítási járulékot,
b) az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy, a  központi költségvetés és a  szociális 

szövetkezet egészségügyi szolgáltatási járulékot,
c) a  37.  §-ban meghatározott ellátások után az  ellátásban részesülő személy, a  szociális szövetkezetben tagi 

munkavégzés keretében munkát végző tag, továbbá a  6.  § (1)  bekezdés c) és g)  pontja szerinti biztosított 
nyugdíjjárulékot,

d) a törvényben meghatározott személy szociális hozzájárulási adót
fizet.

 (2) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul.

24. §  A járulékokat havonta a  járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell 
megfizetni. A  járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) 
járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni.

25. § (1) A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék.
 (2) A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.
 (3) Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forint (napi összege 257 forint).
 (4) A központi költségvetés a 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek, a gyermekgondozási díjban 

részesülők, valamint a  22.  § (1)  bekezdés c)–f ), h)–p) és r)–t)  pontjában meghatározott személyek után havonta 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.

 (5) A foglalkoztató a 6. § szerint biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása 
időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg. Az  ehhez kapcsolódó elszámolási 
szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. A befizetések elszámolása

26. § (1) A  befizetett társadalombiztosítási járulékból az  állami adóhatóság 54 százalékot nyugdíjjárulék címén 
a  Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9 százalékot egészségbiztosítási járulék címén az  Egészségbiztosítási Alapnak, 
8,1 százalékot munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal át.

 (2) Az állami adóhatóság a nyugdíjjárulék címén megfizetett járulékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak naponta utalja át.
 (3) Az  állami adóhatóság az  egészségügyi szolgáltatási járulék címén megfizetett járulékot az  Egészségbiztosítási 

Alapnak naponta utalja át.

9. Járulékalapot képező jövedelem

27. § (1) Járulékalapot képező jövedelem
a) az  Szja  tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből 

az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet 
részére levont (befizetett) tagdíj, a  szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli 
juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,
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b) az a) ponttól eltérően, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga,
ba) az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által 

a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó 
átlagkereset, vagy

bb) a  tevékenység ellenértékeként a  tárgy hónapban megszerezett – munkaviszony esetében 
a tárgyhónapra elszámolt – jövedelem, ha az nem éri el a ba) alpont szerinti összeget.

 (2) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka 
(a továbbiakban: járulékfizetési alsó határ), azzal, hogy ha
a) a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,
b) a biztosítási jogviszony a 16. § alapján a hónap egészében nem áll fenn, vagy
c) az  adott hónapban a  biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb 

beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe,
a járulékfizetési alsó határ meghatározása során az a)–c) pontok szerinti naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni. 
Amennyiben az  a)–c)  pontokban meghatározott körülmények a  naptári hónap csak egy részében állnak fenn, 
a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni.

 (3) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a munkaviszonyban 
álló és
a) gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést 

segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők,
b) a  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű 

iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a  szakképzésről 
szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében.

 (4) Járulékalapot képező jövedelemként kell figyelembe venni azt az  (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jövedelmet, 
amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban e törvény alapján biztosítási 
jogviszony állt fenn, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától, ha a kifizetés, juttatás időpontjában a 3. § alapján 
más ország járulékszabályai alkalmazandók.

 (5) A járulékalap megállapításánál az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, járulékalapot képező jövedelmet 
akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.

 (6) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó, tárgyhónapra eső jövedelem egy része Magyarországon, másik része 
külföldön adóztatható, járulékalapként
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmet és
b) az  (1)  bekezdés b)  pontjában említett járulékalapot képező jövedelem összegének azon időszakra (naptári 

napokra) vonatkozó arányos részét, amelyben a jövedelem külföldön adóztatható
együttesen kell figyelembe venni.

 (7) A 6. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben a járulékfizetés alapja a biztosítás szünetelésének kezdetét 
vagy a  biztosítási jogviszony megszűnését megelőző hónapban elért járulékalapot képező jövedelem, ilyen 
jövedelem hiányában a minimálbér kétszerese.

28. §  A 13. § (5) bekezdése esetén a  járulékalap megállapításakor a  felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes 
munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembe venni.

29. §  Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulékalapot képező jövedelmet (elmaradt követelés) 
a járulékfizetési kötelezettség megállapításánál arra az évre (időszakra) kell figyelembe venni, amely évre (időszakra) 
azt kifizették.

30. §  A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező 
jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a  jogviszony fennállásának utolsó napján került 
volna sor.

31. §  A biztosítás szünetelése alatt a  szünetelést megelőzően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett 
(juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a szünetelés kezdő 
napját megelőző napon került volna sor.
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10. Járulékalapot nem képező jövedelem

32. §  Nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját
a) a  foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak 

nem a foglalkoztatót terhelő összege,
b) a  jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék, ide nem értve a  munkavégzés ellenértékeként 

(különösen elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott járulékalapot képező jövedelmet,
c) a  szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, 

mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az  újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, 
használati szerződés alapján a  vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának 
ellenértékeként kifizetett díj,

d) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat,
e) az a jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a 3. §, 

és a 17–19. § alapján nem állt fenn biztosítási jogviszony, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától,
f ) a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a  rendvédelmi egészségkárosodási járadék, 

a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék.

11. Járulékfizetési szabályok

33. § (1) A foglalkoztató a foglalkoztatottat a járulékalapot képező jövedelme után – figyelemmel a 32. §-ban foglaltakra is – 
terhelő társadalombiztosítási járulékot a járulékfizetésre vonatkozó eljárási szabályok szerint vonja le és fizeti meg.

 (2) Ha a  foglalkoztató a  biztosítottól több járulékot vont le az  előírtnál, a  többletként jelentkező járulékot legkésőbb 
a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

12. Családi járulékkedvezmény

34. § (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és – a családi kedvezményt megosztással 
érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult.

 (2) A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét.
 (3) A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből

a) a biztosított által vagy
b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen vagy
c) a  biztosított és a  családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által 

együttesen vagy
d) a b) és c) pont szerinti biztosítottak által együttesen
ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka, de legfeljebb 
a társadalombiztosítási járulék összege.

 (4) A családi járulékkedvezményt a (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott személyek döntésük szerint együtt is, 
de csak egyszeresen érvényesíthetik. A  családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az  érintett 
magánszemélyek – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely 
tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésüket.

 (5) A családi járulékkedvezmény (3) bekezdés szerinti összegét a biztosított az éves bevallásában feltünteti.
 (6) A  családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a  járulékkötelezettséget, amelyet az  Szja  tv. szerint adómentes 

vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet 
ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi 
járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő 
társadalombiztosítási járulék erejéig lehet érvényesíteni.

35. §  A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a  biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való 
jogosultságát és az ellátások összegét.

36. §  Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az éves bevallásában 
az  összevont adóalapja után személyi jövedelemadó-kötelezettséget állapít meg, a  biztosított a  családi 
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járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. E rendelkezés nem befolyásolja jogosulatlan 
igénybevétel esetére a 81. § (3) bekezdésében előírt fizetési kötelezettséget.

13. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

37. § (1) A  gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában, ápolási díjban, fejlesztési foglalkoztatási díjban, a  2012. január 1-jét követően hatósági 
határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, 
rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, 
honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy az  ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. 
A  saját jogú nyugdíjban, valamint az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy 
a  gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, a  gyermekek otthongondozási díja, az  ápolási díj, 
valamint a  fejlesztési foglalkoztatási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. Az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, 
özvegyi nyugdíjban részesülő személy a  folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja 
a nyugdíjjárulék fizetését.

 (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet.
 (3) Az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után az  egyházi jogi személy a  minimálbér alapulvételével 

nyugdíjjárulékot fizet. A  járulékot központilag, egy összegben az  Art. szabályai szerint kell az  állami adó- és 
vámhatóságnak bevallani és megfizetni.

 (4) Tagi munkavégzés esetén a  szociális szövetkezeti tag az  e  tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás 
után nyugdíjjárulékot fizet.

38. § (1) Az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetését megalapozó jogviszonyból származó jövedelem 
után a  biztosított az  e  törvény szerinti társadalombiztosítási járulék-fizetési kötelezettségét az  egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti.

 (2) A kisadózóként bejelentett személyek után fizetendő, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget is kiváltó 
közteherfizetést a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak 
szerint kell teljesíteni.

 (3) Az  egyszerűsített foglalkoztatásra e  törvény rendelkezéseit az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben 
foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.

14. A társas vállalkozó járulékfizetése

39. § (1) A  biztosított társas vállalkozó a  társadalombiztosítási járulékot a  társas vállalkozástól személyes közreműködésére 
tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. A  társadalombiztosítási járulék 
alapja havonta legalább a minimálbér.

 (2) A  4.  § 21.  pont 5.  alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a  személyes közreműködés díjazásának az  ügyvezetés 
díjazását kell tekinteni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak 
figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási 

díjban részesül,
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában 

vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a  gyermekgondozást segítő ellátás, a  gyermekek otthongondozási 
díja, illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,

c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban egyidejűleg részesül,

d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
e) fogvatartott,
f ) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.

 (4) Ha a  (3)  bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn a  naptári hónap teljes tartamán át, 
a  járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra az  (1)  bekezdésben meghatározott járulékalap 
harmincad részét kell alapul venni. Ezt a  szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a  társas vállalkozó biztosítási 
jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.
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15. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése

40. § (1) A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot
a) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét,
b) átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem
után fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér.

 (2) Az  egyéni vállalkozó a  járulékfizetési alsó határ után nem köteles a  társadalombiztosítási járulékot fizetni arra 
az időtartamra, amely alatt
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási 

díjban részesül,
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában 

vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a  gyermekgondozást segítő ellátás, a  gyermekek otthongondozási 
díja, illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,

c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban egyidejűleg részesül,

d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
e) fogvatartott,
f ) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét 

szünetelteti.
 (3) Ha a  (2)  bekezdésben meghatározott körülmények a  naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, 

a  járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a  járulékalap harmincad részét kell alapul venni. 
Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy 
szűnt meg.

16. A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

41. § (1) A  mezőgazdasági őstermelő – ideértve a  tevékenységét a  tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is  – 
a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  a  mezőgazdasági őstermelő, akinek az  e  tevékenységéből származó, tárgyévet 
megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi 
értékhatárt, az  őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után 
társadalombiztosítási járulékot fizet. Az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár 
számításánál figyelmen kívül kell hagyni a  jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, 
egyébként bevételnek számító támogatást.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) a  mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a  tárgyévet megelőző évi bevétele 15 százalékának 

egytizenketted részét,
b) a  mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a  tárgyévben érvényes bevételi 

értékhatárt
kell figyelembe venni.

 (4) A  mezőgazdasági őstermelő a  magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében 
az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. A  mezőgazdasági őstermelő a  magasabb 
járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnak. 
A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra 
vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő 
időszakra szól.

 (5) A  (4)  bekezdéstől eltérően az  év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az  adóévben első ízben 
benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a  biztosítási 
kötelezettség első napjától az adóévre szól.

 (6) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 40. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.
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17. Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

42. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a  járulékalap után mindegyik 
jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot.

 (2) A  társadalombiztosítási járulék alapja a  ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, átalányadózó egyéni 
vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha
a) az egyéni vállalkozó, a  társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, 

vagy
b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési 

intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó 
oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytat, vagy EGT-államban vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben 
nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.

 (3) A (2) bekezdésben foglalt heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban 
előírt munkaidőt össze kell számítani.

 (4) Ha a  társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, 
a  járulékfizetési alsó határ utáni járulékot – évente egy alkalommal történő választása szerint – egyszer kell 
figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.

 (5) A (4) bekezdésében említett esetben a társas vállalkozó választásáról a tárgyév január 31-éig írásban értesíti azokat 
a társas vállalkozásokat, amelyeknek tagjaként biztosításra kötelezett.

 (6) Ha a társas vállalkozó többes jogviszonya év közben keletkezik, vagy a (4) bekezdésre figyelemmel választott társas 
vállalkozói jogviszonya megszűnik, de a  többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fennáll, újra választ, és 
erről a  többi társas vállalkozást, amelyeknek tagjaként biztosított a  jogviszony keletkezését, illetve megszűnését 
követő 15 napon belül írásban értesíti.

 (7) Ha a  társas vállalkozó újabb biztosítással járó társas vállalkozási jogviszonyt létesít, de választási lehetőségét már 
kimerítette, az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell.

 (8) Annak az  egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetési 
kötelezettsége a 40. § szerint áll fenn. Ebben az esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség 
alapja a  ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. Az  egyéni vállalkozó a  társas vállalkozás részére 
a  tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az  adóév egészére választhatja, hogy a  járulékfizetési 
alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. E választása alapján az egyéni 
vállalkozásában, továbbá a  további tagsági jogviszonyában a  (4)  bekezdésben említett járulékalap után kell 
a járulékot megfizetni.

 (9) Ha az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozó többes biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya hónap közben 
keletkezik vagy szűnik meg, a  tárgyhónap azon részére, amikor az  egyéni vállalkozó vagy a  társas vállalkozó nem 
rendelkezett több jogviszonnyal, a  járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a  járulékalap 
harmincadrészét kell figyelembe venni.

 (10) Ha a (2) bekezdés szerinti körülmények a naptári hónap egészében nem állnak fenn, a járulékfizetési kötelezettség 
kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni.

 (11) A  (2)  bekezdés szerinti, az  EGT-államban vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási, továbbá a  szakképző 
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat az 1. melléklet szerint kell igazolni.

18. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre vonatkozó szabályok

43. § (1) Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett
a) az  a  belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja, 

valamint a 3. § és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ebtv.) 29. § (9) bekezdése szerint sem jogosult,

b) tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet e tagja után,
c) a központi költségvetés a 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – foglalkoztatottnak vagy kiegészítő 

tevékenységet folytatónak nem minősülő – személyek, a  gyermekgondozási díjban részesülők, valamint 
a 22. § (1) bekezdés a)–f ), h)–p) és r)–t) pontjában meghatározott személyek után.
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 (2) Az  (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség további feltétele, hogy a  természetes személy a bejelentkezését 
megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel 
rendelkezik Magyarország területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, 
amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. Ha az állami adó- és 
vámhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendelkezik adattal, a járulékfizetési 
kötelezettség elbírálása céljából a  lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében megkeresi a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a  szálláshellyel kapcsolatos 
idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervet.

 (3) Ha a  biztosítási kötelezettség megállapítására utólag kerül sor, a  biztosítási jogviszony fennállásának időtartama 
alatt az  e  § alapján előírt járulékot a  foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett az  állami adó- és 
vámhatóság törli.

44. § (1) A  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja esetében az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a  kötelezett helyett 
annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A  járulékfizetés átvállalása az  állami adóhatóság 
jóváhagyásával válik érvényessé.

 (2) A  járulékfizetés átvállalásáról az  (1)  bekezdés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az  állami 
adóhatóságnak. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít, az egészségügyi szolgáltatási járulékot 
az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles megfizetni.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által a 71. § (2) bekezdése 
szerint hozzá bejelentett adatokat a  bejelentést követően azonnali adatszolgáltatás keretében elektronikus úton 
megküldi az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

45. § (1) A 43. § (1) bekezdés a) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a  biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első 
napjáig, vagy a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetkezésének 
napjáig áll fenn. Ha az  előzőek szerint az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja 
nem állapítható meg, a  fizetési kötelezettség kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az  elévülési idő utolsó 
napja. Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontjának meghatározása 
e  törvény szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatt nem állapítható meg (így különösen 
az EGT-állampolgárok esetében), a belföldiség keletkezésének időpontja az irányadó.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint meghatározott fizetési kötelezettség kezdetétől eltérő időpontra a  fizetési kötelezettség 
nem állapítható meg.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony megszűnésének, vagy a 22. § (1) bekezdés 
a)–u)  pontja, vagy a  3.  §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül 
–  a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján  – 
az állami adó- és vámhatóság tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza az e § szerinti 
fizetési kötelezettségre, továbbá az  Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó 
szabályokat.

46. § (1) A  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapozza meg az  22.  § 
(1) bekezdés v) pontja szerinti személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.

 (2) Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az  ebből keletkező hátralék összege meghaladja az  egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi összegének háromszorosát, a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a  továbbiakban: 
TAJ  szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az  egészségügyi szolgáltatás 
térítésmentesen nem vehető igénybe, kivéve akkor, ha a tartozás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt 
visszamenőleg kiegyenlítésre kerül. Az  állami adó- és vámhatóság az  egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési 
kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a  biztosítotti nyilvántartás kezeléséért 
felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti.

 (3) Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre nem kötelezett személy (így különösen az  EGT más tagállamban 
biztosított személy) egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés alapján vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, 
akkor a  természetes személy köteles az  egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit 
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megtéríteni. A  jogalap nélküli egészségügyi szolgáltatási járulék adószámlán előírt összegét az  adóhatóság 
törli, az  igénybe vett egészségügyi szolgáltatás értékét – az  Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv 
azonnali adatszolgáltatása alapján – az  egészségügyi szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló adószámlán 
kötelezettségként előírja.

47. § (1) A  tagi jogviszony szünetelése alatt a  szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot. A  szövetkezeti 
tag közfoglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt a szociális szövetkezetre és tagjára vonatkozó járulékfizetési 
rendelkezések nem alkalmazhatók.

 (2) A  szociális szövetkezet az  egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a  tagi munkavégzési jogviszony 
létrejöttét követő első évben mentesül, a  második évben az  egészségügyi szolgáltatási járulék 25 százalékának, 
harmadik évben 50 százalékának, negyedik évben 75 százalékának, az ötödik évtől 100 százalékának megfizetésére 
kötelezett. Az  egészségügyi szolgáltatási járulék különbözetét a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap negyedévente 
megtéríti az Egészségbiztosítási Alap részére.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá 
ugyanaz a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal veheti igénybe.

 (4) Négy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a (2) bekezdés szerinti kedvezmény a négy évből fennmaradó 
időszakra másik jogviszonyban érvényesíthető, a  kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe 
kell venni a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát.

 (5) A (2) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális 
szövetkezet nem érvényesít kedvezményt, vagy a  megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek 
utána kedvezményt. A jogszerűtlen nyilatkozatból adódó adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli.

V. FEJEZET 
MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

19. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

48. § (1) Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és
a) a 3. § és a 6. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll,
b) a 17. § alapján a biztosítás nem terjed ki rá, vagy
c) a biztosítása szünetel,
nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék 
fizetésének vállalása mellett megállapodást (a  továbbiakban: szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 
szerzése céljából kötött megállapodás) köthet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére 
külön-külön nem köthető meg.

 (3) A  szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén a  járulékfizetés 
alapja a  megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a  megállapodás megkötése napján 
érvényes minimálbér összege. Ha a  megállapodást a  minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, 
annak változása esetén a  megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a  változást követő hónap 12. napjáig 
kell a  módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a  megállapodást kötő személy az  általa 
megjelölt jövedelmét módosítja. Ha a  megállapodást kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás 
esetén a  kedvezményezett a  megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, 
a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.

 (4) Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást (a  továbbiakban: szolgálati idő szerzése céljából kötött 
megállapodás) köthet a  megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 
22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve 

a doktoranduszképzést is) Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
b) a  társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a  Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy 

– az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén – az öregségi 
résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az  öregségi résznyugdíjra vagy 
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öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári 
évet

kívánja szolgálati időként elismertetni.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti esetekben a  megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a  szolgálati időként 

elismerhető időszak naptári napjainak és a  megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad 
részének szorzata. Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást a minimálbér alapján kötötték és a minimálbér 
változik, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított 
összeg alapján megfizetni.

 (6) A  (4)  bekezdés b)  pont szerinti esetben a  megállapodás megkötése a  nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott 
határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás 
megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A  megállapodást kezdeményező személy 
az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. Az elismert szolgálati 
idő figyelembevételével az  ellátás az  egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a  járulék 
megfizetésének napjától állapítható meg.

 (7) Szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege 
alapján, 10 százalék nyugdíjjárulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély 
idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A  járulékfizetést megállapodás megkötését követő 30 napon belül 
egy összegben kell teljesíteni.

49. § (1) Az  e  törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes 
személy megállapodást (a  továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás) köthet 
a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

 (2) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:
a) nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 százaléka,
b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százaléka.

 (3) A  Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató 
külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a  megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 
30 százalékának megfelelő havi összegű járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást.

50. §  A 48.  § és a  49.  § szerinti megállapodást a  kedvezményezett személy javára a  járulékfizetés átvállalásával más 
személy vagy szerv is megkötheti. Az  előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat 
Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével 
kell megállapítani és megfizetni.

51. §  A 48. és 49. § szerinti megállapodások hatósági szerződésnek minősülnek.

52. § (1) A  48.  § és 49.  § szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell a  szerződő felek megnevezését, címét, valamint 
a  megállapodást kötő személynek, illetve a  kedvezményezettnek a  nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések szerinti adatait, a  fizetendő járulék alapját vagy összegét, a  szerződés keltét, és ha a  járulékfizetési 
kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.

 (2) Az  egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a  megállapodás megkötését követő hónap első napjától 
kezdődő hatállyal, az  első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a  járulékot 
havonta előre, a  tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. A  befizetési határidő 
elmulasztása esetén a  megállapodás megszűnik a  járulék esedékességének napját magában foglaló naptári 
hónap utolsó napján, kivéve, ha addig a  tartozást megfizetik. Az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
a megállapodás megszűnéséig áll fenn.

 (3) Az  egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésére a  megállapodást kötni kívánó 
személy egészségügyi állapotának felmérését követően kerülhet sor, azzal, hogy az egészségi állapotfelmérés során 
megállapított, fennálló betegséggel, egészségkárosodással összefüggő egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás 
nem terjedhet ki. Az  egészségügyi állapotfelmérés díjköteles. Az  egészségügyi állapotfelmérést a  megállapodás 
megkötésére jogosult igazgatási szerv – az egészségbiztosításért felelős miniszter által meghatározott egészségügyi 
szolgáltatónál és rendben – rendeli el.

 (4) A  szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás a  megkötése napján, 
legkorábban a  tárgyhónap első napján jön létre. A  tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem 
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köthető. Ezt követően a  nyugdíjjárulékot a  tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A  befizetés 
elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

 (5) A megállapodás alapján megszerzett jogosultságra – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Tny., illetve az Ebtv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (6) A  (4)  bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a  49.  § (1) és (3)  bekezdése szerint kötött megállapodás alapján 
egészségügyi szolgáltatás – a sürgősségi ellátás kivételével – a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik 
hónap első napjától jár, kivéve, ha a  megállapodás megkötésével egyidejűleg az  előírt járulék befizetése 
visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás 
megkötését követő hónap első napjától jár.

 (7) Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő 
igazgatási szerv adja ki.

53. §  A 48. § szerinti megállapodást a megállapodást kötő személy – kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén 
a  kedvezményezett – lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatallal kell megkötni.

54. § (1) A  48.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás megkötésére a  megállapodást kötő személyre – ha 
a  megállapodást más javára kötik, a  kedvezményezettre – irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után 
kerülhet sor.

 (2) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésére az egészségbiztosítási szerv jogosult.
 (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett 

személyazonosságát igazoló okmány, a  lakó-, tartózkodási, illetve szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi 
állampolgár esetében az  idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány, ide nem értve 
a gyógykezelési célú tartózkodási engedélyt és a kishatárforgalmi engedélyt.

 (4) A  szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött és a  szolgálati idő szerzése céljából 
kötött megállapodás alapján megfizetett járulékot a  megállapodást kötő személy, vagy elhalálozása esetén 
az örököse részére – az Art. szerinti elévülési idő figyelmen kívül hagyásával – vissza kell fizetni
a) ha a megállapodás nem felel meg a 48. § (1) és (4) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megállapodás),
b) arra az  időtartamra vonatkozóan, amely időtartamot a nyugellátás megállapításakor szolgálati időként nem 

vettek figyelembe, vagy
c) ha utólag a  megállapodást kötő személy – illetve halála esetén az  örököse – okirattal igazolja, hogy 

a megállapodás időtartama alatt biztosítotti jogviszonyt eredményező jogviszonyban állt.
 (5) A  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű 

magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony 
fennállását, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

VI. FEJEZET 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSOK

55. § (1) A  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartások tartalmazzák a  befizetések nyilvántartását, beszedését és az  ellátások 
megállapításához szükséges e törvény szerinti adatokat.

 (2) Az adatkezelő
a) a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás vonatkozásában a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás – ide nem értve a d) és e) pont szerinti nyilvántartást – vonatkozásában 

az egészségbiztosítási szerv,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás vonatkozásában az állami adóhatóság,
d) a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás vonatkozásában 

a rehabilitációs hatóság,
e) a TAJ nyilvántartás vonatkozásában a Kincstár központi szerve.

56. §  A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, az  egészségbiztosítási nyilvántartás és a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás adatkezelője a  nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási 
feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet 
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bízhat meg kivéve, ha e korlátozás alól az adatkezelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási 
informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a  nemzeti adatvagyon körébe 
tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad.

57. § (1) A Kincstár központi szerve vezeti az egészségügyi és egészségbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási, a családtámogatási, 
a  gyermekvédelmi, a  szociális és a  kapcsolódó nyilvántartások azonosító kódjaként alkalmazandó TAJ számmal 
rendelkező természetes személyek nyilvántartását (a  továbbiakban: TAJ nyilvántartás), és jogszabályban 
meghatározottak szerint ellátja a TAJ szám képzésével kapcsolatos feladatokat.

 (2) A  TAJ nyilvántartásban az  egészségügyi és egészségbiztosítási, a  nyugdíjbiztosítási, a  családtámogatási, 
a gyermekvédelmi, a munkanélküli és a szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatok 
ellátása és a hatósági ügyintézés során történő felhasználás és azonosítás céljából nyilván kell tartani a TAJ számmal 
rendelkező természetes személyre vonatkozó alábbi adatokat:
a) TAJ szám,
b) név (születési családi és utónév, viselt családi név és utónév),
c) anyja születési neve,
d) születési hely (születés országa, születési hely),
e) születési idő (élveszületés esetén annak bejegyzési folyószáma és éve),
f ) állampolgárság,
g) nem,
h) családi állapot,
i) címadatok (lakóhely, tartózkodási hely), azok be- és kijelentési időpontja és a fiktiválás dátuma,
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) külföldön történő letelepedés időpontja, időpontjai,
l) nyilvántartásba vételi adatok (személyazonosító dokumentum típusa, száma, nyilvántartásba vétel dátuma, 

jogcíme, adatforrás, az azonosításhoz szükséges BM, ÖNY kapcsolati kódok),
m) a nyilvántartásba bekerülés és az abból történő kikerülés oka (passziválási jogcím),
n) érvényváltozás és a  változás bejegyzés időpontja, időpontjai (jogcím, passziválás, viselt név, születési név, 

anyja neve, családi állapot, állampolgárság adatkörök esetén),
o) elhalálozás időpontja és helye.

 (3) A  TAJ nyilvántartásban szereplő személyes adatokat a  Kincstár központi szerve az  érintett természetes személy 
elhunytát követő 30 évig kezeli.

 (4) A  Kincstár központi szerve a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013.  évi XCVII.  törvény 29.  § u)  pontja és 30.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában foglaltak szerint adatot szolgáltat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szerve és a katonai igazgatás illetékes területi szervei részére a hadkötelesek nyilvántartásának vezetése céljából.

58. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szerv vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartást.
 (2) Az  egészségbiztosítási nyilvántartásban az  egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatok 

ellátása, és a hatósági ügyintézés során történő felhasználás és azonosítás céljából nyilván kell tartani a TAJ számmal 
rendelkező természetes személyre vonatkozó alábbi adatokat és azok változását:
a) TAJ szám,
b) név (születési családi és utónév, viselt családi név és utónév),
c) anyja születési neve,
d) születési hely (születés országa, születési hely),
e) születési idő (élveszületés esetén annak bejegyzési folyószáma és éve),
f ) állampolgárság,
g) nem,
h) családi állapot,
i) címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, annak be- és kikerülési dátuma és a fiktiválás dátuma),
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) külföldön történő letelepedés időpontja, időpontjai,
l) nyilvántartásba vételi adatok (személyes dokumentum típusa, száma, nyilvántartásba vétel dátuma, jogcíme, 

adatforrás, BM és ÖNY kapcsolati kód),
m) a nyilvántartásba bekerülés és az abból történő kikerülés oka (passziválási jogcím),
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n) kiadott TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány lejáratának dátuma,
o) TAJ érvényesség státusza,
p) érvényesség kezdeti dátuma,
q) érvénytelenítés dátuma, oka, dokumentum típusa, azonosítója,
r) érvényváltozás és a  változás bejegyzés időpontja, időpontjai (jogcím, passziválás, viselt név, születési név, 

anyja neve, családi állapot, állampolgárság adatkörök esetén),
s) elhalálozás időpontja és helye,
t) foglalkozás, munkakör, tevékenység, munkahely vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra 

vonatkozó bejelentő, jogosulti jogcím.
 (3) Az  egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő személyes adatok az  érintett természetes személy elhunytát 

követő 30 évig nem törölhetőek.

59. § (1) Az  55.  § szerinti nyilvántartások tartalmazzák a  foglalkoztatók és a  biztosítottak törvényben előírt kötelezettségei 
teljesítésével szolgáltatott mindazon adatot, amelyből biztosítottanként megállapítható a  társadalombiztosítási 
járulékalapot képező jövedelem, a biztosított után megfizetett, a tőle levont társadalombiztosítási járulék összege, 
a biztosítási jogviszony időtartama, valamint a biztosítottat megillető ellátások megállapításához szükséges adat.

 (2) Az  55.  § szerinti nyilvántartások az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásoknak minősülnek.

 (3) Az  állami adóhatóság a  társadalombiztosítási ellátások jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, 
az  ellátások összegének megállapítása érdekében az  e  törvényben és az  Art.-ban meghatározott adatokat 
a  biztosítottak adóazonosító jelének feltüntetésével szolgáltatja. A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és 
az  egészségbiztosítási szerv (a  továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az  átadott nyilvántartás 
adatait a  saját nyilvántartásának adataival a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és 
az  azonosító kódok használatáról szóló törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. 
A társadalombiztosítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybe vevőiről adóazonosító jel feltüntetésével 
tájékoztatják az állami adóhatóságot.

 (4) A  társadalombiztosítási ellátások megállapítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az  állami 
adóhatóság az  Art.-ban foglaltak szerint adatot szolgáltat a  központi nyugdíjbiztosítási szerv, a  rehabilitációs 
hatóság és az egészségbiztosítási szerv részére.

 (5) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben foglaltakon túl az Art.-ban meghatározott adatokat a társadalombiztosítási 
igazgatási szervnek átadja. Ha a  felhasználás során a  felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény, adat jut 
tudomására, erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni.

 (6) Az egészségbiztosítási szerv az általa nyilvántartott követelésekről kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt 
állít ki.

VII. FEJEZET 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TERJEDELME, ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

60. § (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rendszerben az alábbi személyes adatokat tarthatják nyilván és kezelhetik:
a) személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja),
b) családi állapot, állampolgárság,
c) lakóhely (tartózkodási hely),
d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
e) az  egészségkárosodás mértékére, a  rehabilitálhatóságra, az  egészségi állapotra, továbbá az  élettársra, 

az  eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok, amelyek a  társadalombiztosítási ellátás 
megállapításához szükségesek,

f ) jövedelemre vonatkozó adatok,
g) TAJ szám.

 (2) Az  igazgatási szerv, valamint a  társadalombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem 
társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény, illetve törvény felhatalmazása 
alapján a felhasználás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölése mellett jogszabályban meghatározott módon 
szolgáltathatnak.
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 (3) A bíróság, az ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok 
feladataik ellátása érdekében a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén 
e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak.

 (4) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint 
a  Magyarország által kötött nemzetközi egyezmények alapján egészségbiztosítási jogosultságokat igazoló 
nyilvántartás azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít, 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

61. § (1) A 60. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az  állami adóhatóság, valamint a  vámhatóság az  ellenőrzési feladatok érdekében a  60.  § (1)  bekezdés 

a)  pontja szerinti adatok, a  60.  § (1)  bekezdés d)  pontjából a  munkahelyre vonatkozó adatok, a  60.  § 
(1) bekezdés f ) pontja szerinti jövedelemre vonatkozó adatok, valamint g) pontja szerinti,

b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az adó-végrehajtási 
eljárás lefolytatása érdekében a  60.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adatok, valamint a  60.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjából a  munkahelyre és a  foglalkoztatási jogviszony időtartamára vonatkozó adatok, támogatás 
megállapítása és ellenőrzése érdekében a 60. § (1) bekezdés e) pontjából az egészségkárosodás mértékére 
vonatkozó,

c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei az ellátás megállapítása, folyósítása, munkaügyi ellenőrzés céljából 
a 60. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontja szerinti,

d) az  egészségügyi ellátást nyújtó szervek (személyek) az  egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása 
érdekében a 60. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti,

e) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a  továbbiakban: járási hivatal) és 
a cégbíróságok külön törvényben meghatározottak szerinti,

f ) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése 
céljából a 60. § (1) bekezdés a), d) és f ) pontja szerinti,

g) az egészségügyi államigazgatási szerv egészségfejlesztési tevékenysége ellátása céljából a 60. § (1) bekezdés 
a)–e) és g) pontja szerinti,

h) a  köztartozás behajtására törvény által felhatalmazott szervek e  tevékenységük ellátása céljából a  60.  § 
(1) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti,

i) a  Kincstár a  Szoctv. 20/C.  §-a, valamint a  Gyvt. 139.  § (2)  bekezdése szerinti feladata teljesítésével, továbbá 
a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetője a  szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben a  60.  § (1)  bekezdés g)  pontja 
szerinti,

j) a rehabilitációs hatóság rehabilitációs szolgáltatás nyújtása és a rehabilitációs célú munkaközvetítésben való 
közreműködés céljából a 60. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti,

k) a  munkavállalót munkaviszonyának fennállására tekintettel kamarai nyilvántartásba, névjegyzékbe vevő, 
illetve a  munkavállaló munkaviszonyban töltött szakmai gyakorlatát kamarai eljárásban vizsgáló szakmai 
kamarák a munkaviszony fennállásának ellenőrzése érdekében a 60. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti,

l) az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII.  törvény 35/A. §-ában meghatározott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője a 60. § 
(1) bekezdés a) pontban foglaltak közül a születési név, születési hely, születési éve, hónapja, napja, valamint 
a 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti

adatok igénylésére jogosult.
 (2) A  60.  § (1)  bekezdése szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
 (3) A 60. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra a Központi 

Statisztikai Hivatal részére személyazonosításra alkalmas módon átadhatók.
 (4) Az  e  törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye, ha ahhoz az  érintett 

írásban hozzájárult.
 (5) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet, a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet.
 (6) Az igazgatási szervek, továbbá a társadalombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató, illetve egyéb szerv vezetője 

a  polgárok személyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési 
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja 
az adatvédelmi követelmények teljesülését.
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62. §  Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton átadja a 87. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat
a) az  álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az  állami foglalkoztatási szerv, 

az  egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése céljából az  egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság 
részére,

b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.

63. §  Az e  törvény szerinti eljárások során az  uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért 
felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus 
adatcserével érintett, az igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.

64. §  Az igazgatási szerv vezetője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5) bekezdésével 
összhangban a  nemzetbiztonsági szolgálatok kihelyezett állományának tagját érintő társadalombiztosítási 
adatszolgáltatás rendjét és az  azzal összefüggő eljárási szabályokat a  törvényi előírások keretei között 
a nemzetbiztonsági szolgálattal külön megállapodásban rögzíti.

65. § (1) Az  állami adóhatóság a  60.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott adatot a  biztosítási kötelezettség 
megállapításával, a  bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel, a  járulék bevallásával, 
megfizetésével, e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával, végrehajtásával 
kapcsolatos hatósági ügyben, illetve jogszabályban meghatározott egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek teljesítése során kezelheti.

 (2) Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja a 60. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatot
a) az  álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az  állami foglalkoztatási szerv, 

az  egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése céljából az  egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság 
részére,

b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.

VIII. FEJEZET 
A JÁRULÉKKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

20. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

66. § (1) A  foglalkoztató, az  egyéni vállalkozó, az  őstermelő, valamint a  87.  § szerinti munkavállaló, foglalkoztatott 
(a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) köteles a jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére, 
és az Art.-ban meghatározott adatokról a bevallásában adatszolgáltatás teljesítésére.

 (2) A  foglalkoztató a  biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az  Art.-ban foglaltaknak 
megfelelően az állami adóhatóságnak teljesíti.

 (3) A  társadalombiztosítási igazgatási szervek az  adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt 
közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett bejelentésében, bevallásában már szerepelt. Nem esik e korlátozás alá, 
ha az  egészségbiztosítási szerv a  pénzbeli ellátások megállapításához az  igénylő adatait a  foglalkoztatótól, illetve 
a társadalombiztosítási igazgatási szervek a  járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adóhatóságtól 
kérik. A  társadalombiztosítás igazgatási szervei az  Art. rendelkezései szerint az  ellátásokra való jogosultság 
megállapításával, a  járulékok alapjául szolgáló jövedelemmel és a  fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő 
adótitok megismerésére jogosultak.

 (4) A  foglalkoztató és az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelentésre kötelezett más 
személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a  bejelentésről igazolást kiadni 
a  biztosított, illetve az  egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére, amely tartalmazza 
a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.

67. § (1) A  Kincstár központi szerve a  60.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személyi adatok és a  TAJ szám 
megjelölésével bejelentést tesz az  egészségbiztosítási szerv részére a  gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az  ellátást megállapító 



9478 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

határozat véglegessé válását és az  ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az  adatok átadásának módjáról 
a Kincstár központi szerve és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.

 (2) Az  illetékes járási hivatal a  60.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személyi adatok és a  TAJ szám 
megjelölésével bejelentést tesz az  egészségbiztosítási szervnek az  aktív korúak ellátására való jogosultság 
keretében megállapított pénzbeli ellátásban, a  gyermekek otthongondozási díjában, az  ápolási díjban, és 
az időskorúak járadékában részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat véglegessé válását és az ellátás 
megszűnését követő 10 napon belül. Az illetékes járási hivatal bejelentést tesz arról a személyről is, akinek a szociális 
rászorultságát a  Szoctv. 54.  §-a alapján megállapította. A  bejelentést a  szociális rászorultság megállapításáról 
szóló határozat véglegessé válását követő 10 napon belül kell az  egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg.

 (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést
a) az egyházi nyugdíjban részesülők esetében az egyházi nyugdíjat folyósító szerv,
b) a  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben és gyermekotthonban elhelyezettek 

esetén az  a)  pontban és a  (4)  bekezdésben említett személyek kivételével az  intézmény, illetve 
a  gyermekotthon vezetője, nevelőszülőnél elhelyezettek esetén a  nevelőszülői hálózatot működtető, külső 
férőhelyen elhelyezettek esetén a külső férőhelyet működtető,

c) a  22.  § (1)  bekezdés i)  pontjában említett tanulók, szakképzésben részt vevők és hallgatók esetén 
a  köznevelés információs rendszer, a  szakképzés információs rendszer, illetve a  felsőoktatási információs 
rendszer működtetője,

d) fogvatartottak esetén a fogvatartást foganatosító szerv
a jogosultság kezdetét és megszűnését követően azonnal elektronikus úton köteles teljesíteni az egészségbiztosítási 
szervnek.

 (4) A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja
a) jogviszonyának kezdetét legkésőbb a jogviszony első napján, a munkavégzés megkezdése előtt,
b) jogviszonyának megszűnését, szünetelésének kezdetét és befejezését 8 napon belül
jelenti be az egészségbiztosítási szervnek.

 (5) A nyugdíjbiztosítási ellátásban (ideértve a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket), a rehabilitációs 
ellátásban, rokkantsági ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról 
szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, 
özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), bányászati 
keresetkiegészítésben, rokkantsági járadékban, baleseti járadékban, polgármesterek közszolgálati járadékában, 
házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesülő személyekről, továbbá nemzeti gondozási díjban, 
pótlékban részesülők esetén, valamint a  hadigondozotti pénzellátás esetén a  nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb 
az ellátás folyósításának megkezdését, illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási 
szervnek. A  nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a  központi nyugdíjbiztosítási szerv 
megállapodást köt az egészségbiztosítási szervvel.

 (6) A 22. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést 
tesz az egészségbiztosítási szervnek, ezzel egyidejűleg az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy 
a rehabilitációs hatóság szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, hatósági bizonyítványával, határozatával 
igazolja, hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az  50 százalékot, illetve az  egészségkárosodásának 
mértéke a 40 százalékot eléri.

 (7) A 22. § (1) bekezdés k) pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést tesz 
az egészségbiztosítási szervnek, ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 
30 százalékát.

 (8) Az  egészségbiztosítási szerv a  66.  § (4)  bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az  igazolás 
kiállításának elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújthatja.

 (9) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyilvántartás felülvizsgálata 
során azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató, illetve egyéb bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét nem, 
vagy nem jogszabály szerint teljesítette, 15 napos határidő tűzésével felszólítja a  bejelentésre kötelezettet, hogy 
igazolja a  bejelentés szabályszerű teljesítését. Ha a  bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a  bejelentés 
teljesítését, 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A  kiszabható bírság felső határa a  be nem 
jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata.
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 (10) A  (8) és (9)  bekezdésben meghatározott mulasztási bírság kiszabásánál az  egészségbiztosítási szerv mérlegeli 
az  eset összes körülményét, a  kötelezett jogellenes magatartásának vagy mulasztásának súlyát és gyakoriságát, 
amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.

 (11) A hajléktalan személyekről az alábbi intézmények vezetői bejelentést tesznek az egészségbiztosítási szervnek:
a) hajléktalanok otthona,
b) hajléktalanok átmeneti szállása,
c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
d) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
e) hajléktalanok nappali melegedője.

 (12) A  bejelentésről az  intézmény vezetője igazolást ad ki a  hajléktalan személy részére. A  bejelentés és az  igazolás 
érvényessége a  bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig 
tart.

 (13) A  (11)  bekezdésben meghatározott intézmény a  bejelentés vagy az  igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem 
bírságolható.

68. § (1) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, de az  egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a  bejelentési és járulékfizetési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése céljából – külön megállapodásban foglaltak szerint – naponta adatot szolgáltat az állami 
adóhatóságnak.

 (2) Az  egészségbiztosítási szerv, a  munkaügyi hatóság, az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentési kötelezettség 
ellenőrzése során az Art. szerinti be nem jelentett foglalkoztatás feltárása esetén a jogsértésről szóló határozatának 
véglegessé válását követően – az  adózó bejelentési kötelezettségének önkéntes teljesítése hiányában – az  Art. 
1. mellékletében foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti.

 (3) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő, de 
biztosítotti státuszát okirattal hitelesen igazoló természetes személyre vonatkozóan a  biztosítotti jogviszony 
fennállásának az  egészségbiztosítási szerv eljárása során történő tisztázását követően az  Art. 1.  mellékletében 
foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti az állami adó- és vámhatóság felé.

 (4) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy 
egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő személyekről a bejelentési és járulékfizetési 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából külön megállapodásban foglaltak szerint adatot szolgáltathat 
az állami adóhatóságnak.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány 
kiállításához szükséges természetes azonosító adatokra.

 (6) Az  állami adóhatóság az  (1)–(4)  bekezdésben, valamint a  69.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás 
alapján ellenőrzi a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését.

 (7) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról, hogy a foglalkoztató megszűnt, azonban a biztosítás megszűnéséről 
bejelentés nem történt, az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a  cég nevéről, 
székhelyéről és a  foglalkoztatottak az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány kiállításához szükséges 
természetes azonosító adatairól tájékoztatja az  egészségbiztosítási szervet. Ha az  egészségbiztosítási szerv 
nyilvántartása szerint a  természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a  foglalkoztató 
megszűnése miatt már nem áll fenn, az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot.

 (8) Az  idegenrendészeti hatóság az  állami adóhatóság kérésére a  43.  § (1)  bekezdésében előírt járulékfizetésre 
bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az  állami adóhatóságnak azokról, akik a  szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (Európai 
Egészségbiztosítási Kártyával) igazolják. Az  adatszolgáltatás az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány 
kiállításához szükséges természetes azonosító adatokra terjed ki. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adóhatóság 
megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal.

69. § (1) Ha az  egészségügyi szolgáltatónak az  Ebtv. rendelkezései szerinti ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy 
az  ellátást igénybe vevő személy nem szerepel az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában, 
a jogosultságának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási 
szervnél.
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 (2) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az  érintett személyt 
–  a  biztosítotti, illetve az  egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának 
tisztázásáig – az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti, ha az érintett személy okirattal valószínűsíti 
a jogviszony fennállását.

 (3) Az  egészségbiztosítási szerv a  (2)  bekezdésben meghatározott bejegyzést követően – az  okirat másolatának 
megküldésével együtt – a  bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából a  68.  § 
(4) bekezdésében meghatározott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott eljárás során felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű 
magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony 
fennállását, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

70. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya a  biztosítási kötelezettségének bejelentését a  kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózói 
státuszának bejelentésével teljesíti.

71. § (1) A  43.  § szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a  biztosítási jogviszony megszűnésének, 
a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 
8 napon belül az állami adó- és vámhatóság tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza 
a 43–46. § szerinti fizetési kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra 
vonatkozó szabályokat. Az  állami adó- és vámhatóság a  járulékfizetési kötelezettséget az  adószámlán előírja, 
a  befizetéseket nyilvántartja, és az  e  törvényben, vagy más törvényben meghatározott esetben a  járulékfizetési 
kötelezettséget törli.

 (2) Ha az  adóhatóság bármely okból (így különösen ha a  fizetési kötelezettséggel érintett személy nem minősült 
belföldinek ezt megelőzően, a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét) az (1) bekezdés szerinti 
fizetési kötelezettséget nem írta elő, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a 43. § szerinti 
fizetési kötelezettségét és annak megszűnését külön eljárás keretében jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak. 
Az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentést követő 8 napon belül a  43.  §-ban foglaltak figyelembevételével 
határozatot hoz. A  43.  §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén a  határozat tartalmazza a  biztosítási jogviszony 
megszűnése, vagy a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja, vagy a  3.  §-a szerint fennálló jogosultság megszűnése 
időpontjától a  fizetési kötelezettség előírását. Az  állami adó- és vámhatóság a  járulékfizetési kötelezettséget 
az  adószámlán előírja, a  befizetéseket nyilvántartja és az  e  törvényben, vagy más törvényben meghatározott 
esetben a járulékfizetési kötelezettséget törli. Az állami adó- és vámhatóság az adóazonosító jellel nem rendelkező 
kötelezett személy részére az Art. rendelkezései szerint adóazonosító jelet állapít meg.

 (3) Az  adóhatóság a  kötelezett személyt az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha e fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet 
az állami adó- és vámhatósághoz az Art.-ban foglaltaknak megfelelően bejelentettek. A biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszony létesítésére tekintettel az  adóhatósághoz beérkezett bejelentés figyelembevételével az  állami 
adó- és vámhatóság a megszűnt egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a bejelentést követően 
azonnal elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

 (4) Az  adóhatóság a  kötelezett személyt az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja szerint jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra. Ennek 
érdekében az  egészségbiztosítási szerv az  állami adó- és vámhatóság részére azonnal elektronikus úton adatot 
szolgáltat a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság keletkezéséről.

 (5) Ha az  állami adó- és vámhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az  egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetésre kötelezett személy külföldön tartózkodik, és nem minősül e  törvény alapján belföldinek, 
vagy a  kötelezett személy elhalálozott, a  43.  § alapján keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettségének megszűnését nyilvántartásba veszi, és a  kötelezett személy részére előírt havi járulékfizetési 
kötelezettségét a  kötelezettség megszűnése napjával, a  kötelezett személy elhalálozása esetén annak halála 
napjával törli.

 (6) Ha az  állami adó- és vámhatóság az  (5)  bekezdésben foglaltakról nem az  egészségbiztosítási szervtől értesül, 
azonnal elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

 (7) Az  állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a  külföldön élő kötelezett személy 43.  § 
szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a  magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a  tartózkodást, 
illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
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a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

 (8) Ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor a (7) bekezdésben foglalt időszak alatt, az ellátás összegét 
az  adóhatóság – az  Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv azonnali adatszolgáltatása alapján  – 
az egészségügyi szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló adószámlán kötelezettségként előírja.

 (9) Az  egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak nyilvántartásában 
biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek a  68.  § vagy a  69.  § alapján 
adóhatóságnak átadott adatait az adóhatóság összeveti
a) az Art. szerinti havi bevallások biztosítottankénti adataival,
b) a 43. § alapján egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőkről vezetett nyilvántartása adataival, és
c) az Art. alapján a foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás 

adataival.
 (10) Ha az  állami adó- és vámhatóság azt állapítja meg, hogy a  természetes személy egészségbiztosítási szerv által 

a  68.  § vagy a  69.  § alapján átadott adatai a  (9)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti egyik nyilvántartásban sem 
szerepelnek, felszólítja a  természetes személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Ha 
a  személy a  felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az  adóhatóság előtt hitelt érdemlő módon nem 
bizonyítja egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, az  adóhatóság a  természetes személynek a  22.  § alapján 
legutóbb fennállt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését követő első naptól az egészségügyi 
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja.

 (11) Az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására rendelkezésre álló 15 nap a  természetes személy 
kérelmére – indokolt esetben – egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

 (12) Ha a  (10)  bekezdés szerinti felszólítást követően a  természetes személy vagy képviselője hitelt érdemlő módon 
bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság fennáll, vagy a természetes személy elhalálozott, illetve 
külföldön tartózkodik, és e törvény alapján nem minősül belföldinek, az ezt bizonyító okirat, nyilatkozat másolatát 
az  adóhatóság haladéktalanul továbbítja a  természetes személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
szervnek.

 (13) Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett természetes személy 
adatairól a  járulékfizetés teljesítését követően azonnal elektronikus úton szolgáltat adatot az  Egészségbiztosítási 
Alap kezeléséért felelős szerv részére.

 (14) A  68.  § vagy a  69.  § alapján teljesített adatszolgáltatásban az  adóhatóságnak átadott azon személyek adatait, 
akiket az  adóhatóság beazonosítani nem tud, mert az  egészségbiztosítási szerv által ismert és közölt természetes 
személyazonosító adatok és lakcím alapján az  nem lehetséges, az  adóhatóság „nem beazonosítható” jelzéssel 
visszaküldi az egészségbiztosítási szerv részére.

72. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó 15 napon belül 
köteles bejelenteni a telephelye (állandó lakhelye) szerint illetékes állami adóhatósághoz
a) a  magánállatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvány kiállításának, bevonásának, valamint 

a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének, megszűnésének időpontját,
b) az  egyéni ügyvéd és az  egyéni szabadalmi ügyvivő a  kamarai tagság kezdetének, megszűnésének, 

az  egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az  ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel, törlés, 
valamint az ügyvédi vagy szabadalmi ügyvivői tevékenység szünetelésének időpontját,

c) a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szolgálat keletkezésének, megszűnésének időpontját.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az egyéni vállalkozó személyi adatait (nevét, születési nevét, 

születési helyét, TAJ számát, anyjának születési nevét), telephelyét (fióktelephelyét, fióktelephelyeit) és állandó 
lakóhelyét, a vállalkozói igazolványt (engedélyt, jogosítványt) kiadó szerv megnevezését.

 (3) Az egyéni vállalkozó, ha
a) a  4.  § 17.  pontja szerinti ellátást állapítottak meg részére, illetve annak folyósítását megszüntették 

(szüneteltették), a megállapítás, megszüntetés időpontját követő,
b) legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen jogviszonya megszűnt, a  létesítéstől, 

a megszüntetésétől számított,
c) a  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű 

iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló 
törvény szerint nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, 
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a  tanulói, hallgatói jogviszonyának kezdő időpontjától számított, illetve a  vállalkozói tevékenység kezdetét 
követő

15 napon belül az (1) bekezdésben említett igazgatási szervnél bejelentést tesz.

73. § (1) A  települési önkormányzat jegyzője, a  fővárosban a  kerületi jegyző, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében pedig a  fővárosi főjegyző, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala a 67. § (2) bekezdése szerinti ellátásban részesülő, vagy szociálisan rászorult személyeket 
az egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

 (2) A bejelentésre kötelezett a 67. § (3) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti személyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK), a 67. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személyeket a székhely szerint illetékes 
egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

 (3) A  22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti személyeket – ha az  ellátást nem kifizetőhely folyósítja  –, 
az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Kincstár központi szerve a NEAK-nak jelenti be. A bejelentést 
elektronikus úton a NEAK által rendszeresített programmal kell teljesíteni.

 (4) A  22.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti személy a  67.  § (6)  bekezdésében meghatározott bejelentést 
az  egészségbiztosítási szervnek teljesíti, egyidejűleg az  orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági 
állásfoglalásával igazolja jogosultságát. A  jogosultság a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás kiállítása napjától 
áll fenn.

 (5) A 22. § (1) bekezdés k) pontja szerinti személy a bejelentést az egészségbiztosítási szervnek teljesíti. A jogosultság 
az azt megalapozó feltételek együttes megléte napjától áll fenn.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság az Art.-ban előírt bejelentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel, az Országgyűlési 
Őrséggel, a  rendvédelmi szervekkel a  szolgálati viszonyban állók vonatkozásában, valamint a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálattal megállapodást köt.

 (7) A  67.  § (5)  bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésének 
módjáról a Kincstár és a NEAK megállapodást köt.

 (8) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón a  NEAK által rendszeresített 
programmal, a  (4)  bekezdés szerinti bejelentést az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 
A 67. § (11) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón a NEAK által rendszeresített 
programmal, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

 (9) A Kincstár – az egészségbiztosítási szervek jogszabályban rögzített feladatai ellátása érdekében – a NEAK számára 
folyamatos online kapcsolattal biztosítja a nyilvántartása szerint TAJ számmal rendelkező személyek adatváltozása 
esetében az automatikus adatátadást.

 (10) A  Kincstár megszakítás nélkül működteti a  TAJ szám képző és nyilvántartó rendszerét, és a  NEAK központi 
egészségbiztosítási nyilvántartási informatikai rendszerén keresztül az  egészségbiztosítási szerv által rögzített és 
a TAJ interfészen átadott adatok alapján haladéktalanul TAJ számot képez, rögzíti azt a TAJ szám nyilvántartásában, 
és online megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére.

 (11) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érdekében a 43. § szerint járulékfizetésre kötelezett 
személyekre vonatkozó adatok átadásának módjáról a nemzeti adó- és vámhatóság és a NEAK megállapodást köt.

 (12) Az egészségbiztosítási szerv a 84. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási 
jogviszony utólagos megállapításáról vagy törléséről határozatot hoz, ha a járulék utólagos megállapítására elévülés 
miatt részben vagy egészben már nincs lehetőség.

21. Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás

74. § (1) A  foglalkoztató a  tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon 
köteles nyilvántartásba venni és erről a  magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a  törvényben előírt 
adatok a  munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek. A  nyilvántartásba vétel 
elmulasztása miatt a  foglalkoztatót az  Art. szerint megállapítható mulasztási bírság – a  nyilvántartásba nem vett 
személyenként – terheli.

 (2) Az  (1)  bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza a  biztosítással járó jogviszony megnevezését, a  biztosítási 
kötelezettség kezdetét, továbbá az igazolás átvételének elismerését.

 (3) Igazolásnak minősül a  foglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés, ha az  a  foglalkoztatás (tevékenység) 
megkezdésekor a foglalkoztatott részére átadásra került.
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 (4) A  foglalkoztató a  biztosítottakról – az  egyéni vállalkozónak a  biztosítással összefüggő adatairól – köteles 
a  törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a  biztosított nevét és 
személyi adatait, TAJ számát, a  foglalkoztató adatait, a  biztosítási időre és a  szolgálati időre vonatkozó adatokat, 
a  biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. Az  Mt. XVI.  fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót 
a kölcsönbeadó köteles nyilvántartásba venni.

75. § (1) A  74.  § (4)  bekezdése szerinti nyilvántartást a  nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja, archiválja, és arról 
az Art.-ban meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást teljesít.

 (2) A  foglalkoztató a  jövedelemigazoláshoz csatoltan a  tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a  nyilvántartás 
adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő kezdetének és végének 
időpontjáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, valamint az egyes járulékokból 
érvényesített családi járulékkedvezményről. A  biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén 
az igazolást soron kívül kell kiadni.

 (3) Ha az  e  § szerinti bevallási kötelezettség teljesítése, vagy a  már teljesített adatszolgáltatás módosítása 
a  2008.  évet megelőző időszakra, illetve az  Art.-ban meghatározott elévülési időn túli évre, évekre vonatkozik, 
az adatszolgáltatást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni.

76. §  A szociális szövetkezet a  tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja részére a  tárgyévet követő év január 31-éig 
igazolást ad ki a  jogviszony időtartamáról, a  nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről, valamint az  egészségügyi 
szolgáltatási járulékról és az  abból érvényesített kedvezményről. A  jogviszony év közben történő megszűnése 
esetén az igazolást soron kívül kell kiadni.

22. A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése

77. § (1) A  foglalkoztató a  foglalkoztatottnak minősülő biztosítottnak a  tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot 
képező jövedelem, vagy a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ alapján köteles a társadalombiztosítási 
járulékot megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban 
meghatározottak szerint kell a  tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetve megfizetni az  állami adó- 
és vámhatóságnak. A  megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az  összeggel, amelyet a  foglalkoztató 
az  adott jogviszonnyal összefüggésben a  tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a  biztosítottnak. 
Ha a  tárgyhónapban a  27.  § (2)  bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ után járulék fizetésére kötelezett 
biztosított részére a járulékfizetési alsó határt elérő jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék 
a  járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a  foglalkoztató a  járulékfizetési alsó határ 
utáni járulékot köteles a  foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett megelőlegezni, és azt a  törvényben előírt 
határidőn belül befizetni. A  27.  § (2)  bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ vonatkozásában a  82.  § szerinti 
járulék különbözet szabályait alkalmazni nem lehet.

 (2) Az egyéni vállalkozó a  társadalombiztosítási járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint a  tárgyhónapot követő 
hónap 12-éig vallja be, illetve fizeti meg az állami adóhatóságnak.

 (3) A  mezőgazdasági őstermelő a  társadalombiztosítási járulékot az  Art. rendelkezései szerinti adattartalommal 
elektronikus úton negyedévente, a  negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és a  bevallás benyújtására előírt 
határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak.

 (4) A  foglalkoztató a  foglalkoztatottnak minősülő biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékot akkor is 
köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a  tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. 
A  megelőlegezett társadalombiztosítási járulékot a  foglalkoztató a  biztosítottal szemben fennálló követelésként 
veszi nyilvántartásba.

 (5) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a foglalkoztatottnak minősülő biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésével 
egyidejűleg a  biztosított jövedelméből levont társadalombiztosítási járulékról, valamint az  érvényesített családi 
járulékkedvezményről, illetve a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) társadalombiztosítási járulékról.

 (6) A  társas vállalkozás köteles a  társas vállalkozó után fizetendő járulékot, a  társas vállalkozó jövedelméből levont 
járulékkal együtt a  tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig befizetni. Ha a  tárgyhónapban a  társas vállalkozó, 
vállalkozók részére jövedelmet nem fizettek, és a tárgyév folyamán – a tárgyhónapig bezárólag – elszámolt járulék 
a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ 
utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni, és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni.
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 (7) A  foglalkoztató által levont járulék a  biztosítottól akkor sem követelhető, ha azt a  foglalkoztató bevallani, illetve 
befizetni elmulasztotta, és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.

 (8) A  Kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a  Kincstár teljesíti a  járulék 
megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a  nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a  biztosítottak 
bejelentésével összefüggő, e törvényben és az Art.-ban előírt kötelezettségeket.

23. Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

78. § (1) Az  Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyására nyugdíj-megállapítási eljárás során akkor van 
lehetőség, ha
a) a  természetes személy a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerinti biztosításának nem 
kellett volna fennállnia és ő vagy foglalkoztatója eleget tett társadalombiztosítási kötelezettségének és 
járulékfizetés történt,

b) a  természetes személy a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerint biztosított volt, és ő vagy 
foglalkoztatója járulékmegállapítási, -fizetési kötelezettségének eleget tett, de bevallási kötelezettségét nem 
vagy hiányosan teljesítette,

c) hatóság határozatban helytelenül állapította meg az  alkalmazandó jogot, és a  természetes személynek 
belföldön kellett volna a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerint biztosítottnak lennie és 
társadalombiztosítási kötelezettségeit teljesítenie.

 (2) Az Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyásával a természetes személynek lehetősége van arra, 
hogy az (1) bekezdés
a) a) pontja szerinti esetben a befizetett járulékokat visszaigényelje,
b) b) pontja szerinti esetben a bevallási kötelezettségét utólagosan pótolja,
c) c) pontja szerinti esetben biztosítotti bejelentésének és társadalombiztosítási (különösen a járulékfizetési és 

-bevallási) kötelezettségeinek eleget tegyen.
 (3) Az (1) bekezdésben rögzített esetekben az eljárás a nyugdíj megállapításért felelős szervnél vagy az állami adó- és 

vámhatóságnál kérelemre indul.
 (4) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  nyugdíj megállapításért felelős szerv határozatot hoz, amelyben 

rendelkezik arról, hogy mely időszakot nem lehet figyelembe venni a nyugellátás megállapításához, azért mert erre 
az  időszakra a  biztosítási kötelezettségnek nem kellett volna kiterjednie. Ezen időszak vonatkozásában kötelezett 
a  nyugdíj megállapításért felelős szerv a  nyugdíjjárulék, a  társadalombiztosítási járulék nyugdíjjárulék részének 
visszafizetésére. Ezt követően a  nyugdíj megállapításért felelős szerv a  nyilvántartásában szereplő adatok alapján 
határozattal megállapítja a tartozatlanul megfizetett nyugdíjjárulék összegét, és azt a természetes személy részére 
kifizeti.

 (5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2007. január 1-je utáni időszak tekintetében van mód eljárást indítani. 
A bevallás utólagos benyújtása a nemzeti adó- és vámhatóságnál teljesíthető.

 (6) Az eljárás során a nyugdíj megállapításért felelős szerv együttműködik az állami adó- és vámhatósággal, valamint 
a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szervvel.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti eljárás esetében az Art. késedelmi pótlékra, önellenőrzési pótlékra, adóbírságra, mulasztási 
bírságra és intézkedésekre vonatkozó szabályait alkalmazni nem lehet.

24. A családi járulékkedvezmény érvényesítése

79. § (1) A  foglalkoztató köteles a  családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha az  Szja  tv. szerint 
adóelőleget megállapító munkáltatónak vagy olyan kifizetőnek minősül, amely a  magánszemély részére 
az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat.

 (2) A családi járulékkedvezmény havi összege az Szja tv. szerinti családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti havi 
összege és a  tárgyhavi személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az  pozitív – 15 százaléka, de 
legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő társadalombiztosítási járulék összege.
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 (3) A  foglalkoztató a  családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az  annak megfelelő összeget 
társadalombiztosítási járulékként nem vonja le, és nem fizeti meg az  állami adóhatóságnak. A  családi 
járulékkedvezmény havi összegét a foglalkoztató az Art. szerinti havi adó- és járulékbevallásban vallja be.

 (4) A  biztosított az  adóelőleg-nyilatkozatban rendelkezhet arról, hogy nem kéri a  családi járulékkedvezmény havi 
összegének érvényesítését.

 (5) Családi járulékkedvezmény havi összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az  Szja  tv. szerint családi 
kedvezményre jogosultnak.

80. § (1) A  biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a  családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves 
összegét saját maga állapítja meg.

 (2) A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi összege a családi kedvezmény 
havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított egyéni vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói kivét vagy 
az  átalányban megállapított jövedelem havi összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap 
különbözetének – ha az  pozitív – 15 százaléka, de legfeljebb a  biztosítottat a  tárgyhónapban terhelő 
társadalombiztosítási járulék összege.

 (3) A biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege a családi kedvezmény 
negyedévre eső összege (közös igénybevétel esetén a  biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó összege) és 
a  mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem vagy az  átalányban megállapított jövedelem negyedéves 
összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 15 százaléka, 
de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő társadalombiztosítási járulék összege.

 (4) A  biztosított egyéni vállalkozó a  havi, a  mezőgazdasági őstermelő a  negyedéves családi járulékkedvezményét 
úgy érvényesíti, hogy az  annak megfelelő összeget társadalombiztosítási járulékként nem fizeti meg az  állami 
adóhatóságnak. A  biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a  családi járulékkedvezmény havi, 
illetve negyedéves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be.

 (5) Családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az  Szja  tv. 
szerint családi kedvezményre jogosultnak.

81. § (1) A  biztosított az  év közben érvényesített családi járulékkedvezményről köteles az  éves bevallásában elszámolni. 
Az  elszámolásban fel kell tüntetni a  családi járulékkedvezmény 34.  § (3)  bekezdése szerint megállapított 
alapját, összegét, továbbá azt az  összeget, amelyet a  tárgyévre a  családi járulékkedvezmény havi összegeként 
a foglalkoztató, a biztosított egyéni vállalkozó, vagy negyedéves összegeként a biztosított mezőgazdasági őstermelő 
érvényesített.

 (2) Ha a  családi járulékkedvezmény 34.  § szerint megállapított összege több, mint amit a  tárgyévre családi 
járulékkedvezmény havi összegeként a  foglalkoztató vagy az  egyéni vállalkozó, negyedéves összegeként 
a mezőgazdasági őstermelő érvényesített, a különbözet az adóbevallásban igényelhető.

 (3) Ha a  biztosított a  családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét úgy érvényesítette, hogy a  családi 
járulékkedvezményre nem volt jogosult, az  igénybe vett családi járulékkedvezményt az  adóbevallás benyújtására 
előírt határidőig vissza kell fizetnie. A biztosított a befizetési kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti 
bírság fizetésére köteles. Nem kell e  rendelkezést alkalmazni, ha a  befizetési kötelezettség a  10 ezer forintot nem 
haladja meg.

 (4) A családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor
a) a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni,
b) a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni.

25. A járulékkülönbözet elszámolása

82. § (1) Ha az  Art. szerinti munkáltató, kifizető (a  továbbiakban: munkáltató, kifizető) a  természetes személynek teljesített 
kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a  természetes személyt terhelő járulékot nem 
a  törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a  feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a  hiba 
a  törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű járulék levonását eredményezte, a  munkáltató (kifizető) 
az  igazolás kiállításának napjától a  nyilvántartásba vétel napjáig a  levonni elmulasztott járulék után az  Art. 
rendelkezései szerint önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be, és fizet meg.

 (2) A munkáltató, ha a természetes személy vele még munkaviszonyban áll, a törvényben meghatározottaktól eltérően 
megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét követően a  feltárt hiba következményeként keletkezett 



9486 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

járulékkülönbözetet a  természetes személy részére visszatéríti, illetve a  következő kifizetéskor levonja. A  levonás 
nem haladhatja meg az  esedékes, 2020. június 30-áig egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, 2020. július 1-jétől 
a társadalombiztosítási járulékkal, valamint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha a különbözet egy 
összegben nem vonható le, a  munkáltató a  levonást további hat hónapon át folytathatja. A  munkáltató a  levont, 
illetve visszatérített járulékkülönbözetet a  rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetve igényli 
vissza. Ha a  járulékkülönbözet az  előbbiek szerint nem vonható le teljes egészében, vagy a  természetes személy 
időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet 
fennálló összegéről és a természetes személy adóazonosító számáról értesíti a természetes személy állami adó- és 
vámhatóságát, amely az  egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a  hátralék beszedése érdekében. 
Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidő lejártát követően számítható fel. 
A  természetes személy az  adóhatóságtól fizetési könnyítést csak a  levonás előbbiek szerinti meghiúsulása esetén 
kérhet.

 (3) A kifizető a  járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának 
időpontjáról az  adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a  természetes személy állami 
adó- és vámhatóságához és a természetes személyt értesíti, kivéve, ha a természetes személy értesítési címét nem 
ismeri.

 (4) A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő 
a természetes személy terhére, illetve javára.

 (5) A  munkáltató, ha a  járulékkülönbözet elszámolása meghiúsult, továbbá a  kifizető az  önellenőrzési pótlék 
megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével 
összefüggő jogkövetkezmények alól. A munkáltató, ha a természetes személlyel a  járulékkülönbözetet elszámolta, 
az  önellenőrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a  levonási kötelezettség 
megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól.

 (6) Ha a  munkáltató a  vele munkaviszonyban már nem álló természetes személytől a  munkaviszony fennállása alatt 
a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a 77. § (4) bekezdése alapján bevallotta és megfizette, a le nem 
vont, biztosítottat terhelő járulék összegének és a  természetes személy adóazonosító jelének közlésével értesíti 
a természetes személy állami adó- és vámhatóságát. Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató által le nem vont, 
biztosítottat terhelő járulékot határozattal írja elő a  természetes személy terhére, és szükség esetén intézkedik 
az  előírt járulék beszedése iránt. Ha a  természetes személyt terhelő járulék összege megfizetésre, beszedésre 
került, az  állami adó- és vámhatóság erről a  természetes személy volt munkáltatóját értesíti, aki (amely) az  általa 
a 77. § (4) bekezdése szerint jogszerűen bevallott, biztosítottat terhelő járulék összegét önellenőrzéssel helyesbíti, 
a visszajáró összegről rendelkezik.

83. §  A 82.  § rendelkezéseitől eltérően, ha a  természetes személy a  munkáltató jogutód nélküli megszűnését követően 
tárja fel, hogy a  munkáltató a  járulékot nem a  törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, 
és a  hiba a  törvényben meghatározottnál magasabb összegű járulék levonását eredményezte, erről a  tényről 
az  adóazonosító szám feltüntetésével bejelentést tehet az  állami adó- és vámhatósághoz. A  bejelentés alapján 
a járulékkülönbözetet az állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő a természetes személy javára, ha az állami 
adó- és vámhatóság nyilvántartása szerint a munkáltató a természetes személytől a törvényben meghatározottnál 
magasabb összegű járulékot vont le, vallott be és fizetett meg.

26. Ellenőrzés

84. § (1) Az állami adó- és vámhatóság, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben eljárva – ellenőrzi a  74.  § (1)  bekezdésében előírt nyilvántartást, a  biztosítási 
kötelezettség elbírálását és a 74. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos 
megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára
a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv és az állami adóhatóság jogosult,
b) a  biztosítottat terhelő járulék, foglalkoztatottnak minősülő biztosított esetében a  foglalkoztatót terhelő 

közteher utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti határozat elleni jogorvoslatra az  Ebtv., illetve az  Art. rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.
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 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerint hozott végleges határozatot az  egészségbiztosítási szerv – a  követelés- és 
az igényérvényesítésre meghatározott határidőre is figyelemmel – közli az állami adóhatósággal és – ha a határozat 
2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
eljáró kormányhivatallal, általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel is. A  (2)  bekezdés b)  pontja alapján 
hozott végleges határozatot az  állami adóhatóság közli az  egészségbiztosítási szervvel és – ha a  határozat 
2010.  január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
eljáró kormányhivatallal, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel.

 (5) Az  egészségbiztosítási szerv – az  igényelbírálási eljárása során – ellenőrizheti a  járulékfizetési kötelezettség 
teljesítését és a mulasztásról értesíti az állami adóhatóságot.

85. §  Járulék utólagos megállapítása nélkül az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszonyt akkor törli, ha
a) ellenőrzési eljárás keretében bizonyított a  természetes személy valós foglalkoztatójának kiléte, amely 

adózónál a biztosítás fennállásának időtartama véglegessé vált határozatban rögzítésre került, és
b) a  valótlan bejelentést tevő foglalkoztató az  állami adó- és vámhatóság által folytatott ellenőrzés 

időpontjában a cégnyilvántartásból törlésre került, illetve a törlése folyamatban van.

27. Késedelem, mulasztás következményei

86. §  Az Art. rendelkezéseit az e törvényben, a Tny.-ben és az Ebtv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
a) a  járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a  kötelezettség keletkezésének bejelentésével, 

a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel kapcsolatban,
b) a  járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a  tartozások behajtására és 

végrehajtására, az  adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a  járulékfizetési 
kötelezettség, a bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban,

c) a  Tny. és az  Ebtv. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség, mulasztási bírság, késedelmi kamat 
behajtására, végrehajtására, a  behajthatatlan tartozás törlésére, a  végrehajtáshoz való jog elévülésére, 
továbbá a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére.

28. Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan

87. § (1) A  magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a  továbbiakban: külföldi 
vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére 
kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot állapít 
meg és von le.

 (2) A  külföldi vállalkozás a  biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és 
bevallási kötelezettséget az  Air. szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában 
közvetlenül saját maga teljesíti. Ha a  külföldi vállalkozás a  járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a  biztosítás 
kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és 
vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

 (3) Ha a  külföldi vállalkozás a  járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Air. szerinti képviselővel, 
és a  (2)  bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az  általa foglalkoztatott természetes személy 
biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a  foglalkoztatott teljesíti, és 
viseli a  járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a  mulasztási bírságot és 
az adóbírságot).

 (4) Az  állami adó- és vámhatóság által a  külföldi vállalkozásokról vezetett, (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás – azon 
adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.

 (5) Ha a munkavállaló magyarországi foglalkoztatására
a) kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel 

járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték,
b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás,
e foglalkoztatással összefüggésben a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának 
és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót 
kirendelték, a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli.
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 (6) A  (2)–(3)  bekezdés szerinti kötelezett a  biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő bevallási, 
adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig – a (7) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal – elektronikus úton teljesíti az  állami adó- és vámhatóság részére. A  (2)–(3)  bekezdés szerinti 
kötelezettet a  66.  § (1)  bekezdésében, a  74. és 75.  §-ban, valamint a  77.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
nyilvántartási és igazolási kötelezettség nem terheli.

 (7) A (6) bekezdésben meghatározott járulékbevallás tartalmazza
a) a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát,
c) a foglalkoztatott TAJ számát, adóazonosító jelét,
d) a  járulékalapra, a  járulék összegére, a  biztosítási (foglalkoztatási) idő kezdetének és végének időpontjára 

vonatkozó adatot,
e) annak az  időszaknak a  megjelölését, amely alatt a  biztosított természetes személy járulékalapot képező 

jövedelemmel nem rendelkezett, és
f ) a  külföldi vállalkozásnak az  illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, 

ha a járulékkötelezettséget a (4) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti.

29. Átváltási szabály

88. § (1) A  külföldi pénznemben keletkezett bevételből a  járulékalapot a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
MNB) hivatalos, a  bevétel megszerzésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyamának 
alkalmazásával kell forintra átszámítani. Olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az  MNB hivatalos 
devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett árfolyamot kell a forintra történő átszámításhoz figyelembe venni.

 (2) Az  (1)  bekezdés rendelkezésétől eltérően, ha a  külföldi pénznemben keletkezett bevételből az  Szja  tv. szerinti 
adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem képezi a  járulékalapot, a  forintra történő átszámítás 
megegyezik az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem megállapításakor az Szja tv. szabályai szerint 
alkalmazott átszámítással.

IX. FEJEZET 
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETEKHEZ, VALAMINT 
A MAGYARORSZÁG ÁLTAL KÖTÖTT KÉTOLDALÚ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
RENDELKEZÉSEK

89. § (1) A 90–95. § rendelkezéseit
a) a  szociális biztonsági rendszereknek a  Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 

történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, a  szociális biztonsági 
rendszereknek a  Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló  
1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i  
574/72/EGK tanácsi rendelet, az  1408/71/EGK és az  574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely 
harmadik ország e  rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való 
kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban a) és b) pont együtt: koordinációs rendeletek) és

c) a Magyarország által kötött szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
által előírt, az alkalmazandó jog meghatározására irányuló eljárásban kell alkalmazni.

 (2) A 90–95. § alkalmazásában
a) munkavállaló: a  6.  § (1)  bekezdés a), b), f ), g)  pontjában és a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

jogviszonyban álló személy, a társas vállalkozó, és a külföldi jog szerint annak megfelelő jogviszonyban álló 
személy,

b) munkaviszony: az a) pont szerinti személy munkavégzésre irányuló jogviszonya,
c) munkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoztatója,
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d) önálló vállalkozó: az e törvény szerinti egyéni vállalkozó, a 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti mezőgazdasági 
őstermelő, és a külföldi jog szerint annak megfelelő személy.

90. §  A koordinációs rendeletek és az  egyezmény rendelkezései szerinti kiküldetés (a  továbbiakban: kiküldetés) esetén 
az alkalmazandó jog meghatározása érdekében a munkáltató – a NEAK által erre a célra rendszeresített és honlapján 
közzétett nyomtatványon – a  székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a  3.  melléklet 1–3.  pontja 
szerinti adatokat és nyilatkozatokat szolgáltatja.

91. § (1) Kiküldetésnél a  magyar jog alkalmazandó jogként való meghatározásának feltétele, hogy a  kiküldő munkáltató 
jelentős gazdasági tevékenységet folytasson belföldön.

 (2) Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn, ha
a) a munkáltató vállalja, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt a belföldi és a külföldi gazdasági tevékenység 

(termelés, forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során foglalkoztatott munkavállalók 
átlagos állományi létszámán belül a belföldön foglalkoztatottak aránya eléri, vagy

b) a  külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a  kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes 
bevételén belül a  nem külföldi gazdálkodásból származó bevétel vagy az  egyszerűsített beszámoló 
készítésére kötelezett gazdálkodó, egyéni vállalkozó esetén a  belföldi tevékenységből származó bevétel 
összes bevételen belüli aránya elérte

a 25 százalékot.
 (3) A magyar jog alkalmazandó jogként meghatározható a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában akkor 

is, ha a  munkáltató olyan tényeket, körülményeket igazol, amelyből a  jelentős belföldi gazdasági tevékenység 
valószínűsíthető (így különösen, ha a vállalkozás belföldön folyamatos termelőtevékenységet végez).

 (4) A  jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feltételt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a  munkáltató 
jogelődje teljesíti a jelentős gazdasági tevékenység feltételét.

 (5) Nem állapítható meg a magyar jog alkalmazandó jogként, ha
a) a foglalkoztató

aa) a cégbíróság által jogerősen be nem jegyzett előtársaság,
ab) a  kiküldetés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön, akik a  cég 

irányításával vagy adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el, vagy
ac) a  kiküldetés helye szerinti államban a  magyarországi tevékenységéhez képest – a  gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek 
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. melléklete szerint – más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat,

ad) a  koordinációs rendeletekben, valamint a  nemzetközi egyezményekben meghatározott kiküldetés 
keretében a  külföldi munkavégzés helyén a  kiküldetésre vonatkozó leghosszabb időtartamon túl 
kiküldött munkavállalókat ugyanabban a munkakörben foglalkoztat, vagy

ae) a  kiküldetés időtartama alatt a  kiküldött munkavállaló felett nem gyakorolja teljeskörűen 
a munkáltatói jogkört, vagy

b) a munkavállaló
ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdő napját közvetlenül megelőzően legalább 30 nap, megszakítás 

nélküli egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal,
bb) kiküldetésére azért került sor, hogy a kiküldetés helye szerinti államban egy kiküldött munkavállalót 

felváltson,
bc) korábban ugyanabban az  államban volt – a  koordinációs rendeletekben, illetve egyezményben  – 

a kiküldetésre meghatározott leghosszabb időtartamig kiküldött, és a korábbi kiküldetés lejártától 
nem telt el 60 nap, vagy

bd) kiküldetésére azért kerül sor, hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik 
vállalkozás rendelkezésére bocsássa, vagy másik tagállamba küldje tovább.

92. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön folytatott vállalkozói tevékenységét átmenetileg a koordinációs rendeletek hatálya 
alá tartozó másik tagállamban vagy egyezményben részes másik államban (a  továbbiakban együtt: másik állam) 
folytatja, a magyar jog alkalmazásának meghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye 
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vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a NEAK által erre a célra rendszeresített 
és honlapján közzétett nyomtatványon a 3. melléklet 4. pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

 (2) A koordinációs rendeletekben, illetve egyezményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szerv 
alkalmazandó jogként meghatározza a magyar jogot és ezt igazolja.

 (3) Nem alkalmazható a  magyar jog az  önálló vállalkozó másik államban folytatott tevékenységének időtartama 
alatt, ha e tevékenységéhez – a 3. melléklet 4. pont b) alpontja szerint – hasonló belföldi tevékenységet az önálló 
vállalkozó a másik tagállami munkavégzés megkezdése előtt kevesebb mint 60 napig folytatott.

93. § (1) Ha a  munkavállaló, az  önálló vállalkozó belföldi munkavégzése mellett, azzal egyidejűleg munkavállalóként vagy 
önálló vállalkozóként másik államban is végez munkát, a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései 
alapján a  magyar jog alkalmazásának meghatározása érdekében választása szerint a  lakóhelye, tartózkodási 
helye vagy munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a  NEAK által erre a  célra 
rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a 3. melléklet 5. pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

 (2) Ha a  munkavállaló, az  önálló vállalkozó belföldön és a  másik államban is munkavállaló, illetve önálló vállalkozó, 
a magyar jog alkalmazásának megállapítására a belföldön fennálló lakóhely alapján akkor kerülhet sor, ha
a) a munkavállaló belföldön folytatott tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy munkabér (egyéb díjazás) 

eléri az összes munkaidő, illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát,
b) az önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát.

 (3) Ha a  munkavállaló a  koordinációs rendeletek hatálya alá tartozik, a  (2)  bekezdés akkor alkalmazható, ha 
a munkavállaló belföldön és a másik tagállamban egy olyan munkáltató javára végez munkát, amely az Európai Unió 
területén letelepedett.

94. § (1) Ha az  egészségbiztosítási szerv alkalmazandó jogként a  magyar jogot megállapítja, erről hatósági bizonyítványt 
(a továbbiakban: igazolás) állít ki, és meghatározza annak időbeli hatályát és feltételeit. Az igazolás tanúsítja, hogy 
a munkavállaló, önálló vállalkozó a másik államban történő munkavégzése idején is a magyar társadalombiztosítási 
jogszabályok hatálya alatt áll.

 (2) Ha a  korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a  munkáltató ugyanazon munkavállalóját ugyanazon 
államba kívánja kiküldeni, a magyar jog akkor alkalmazható az újabb kiküldetésre, ha annak időtartama a korábbi 
kiküldetéssel együtt sem haladja meg a  koordinációs rendeletekben, illetve az  egyezményben meghatározott 
leghosszabb időtartamot.

 (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad, azt továbbra is folyamatos kiküldetésnek kell tekinteni.
 (4) Ha a  koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egymást követően több államba történik, az  alkalmazandó jog 

elbírálása és az igazolás kiállítása államonként külön-külön történik.
 (5) Ha az alkalmazandó jog meghatározásának és az arról szóló igazolás kiadásának alapjául szolgáló körülményekben 

olyan változás következik be, amely miatt a  biztosítási kötelezettség már nem áll fenn, vagy nem a  magyar jog 
alapján áll fenn, vagy pedig érinti az  igazolás hatályát (így különösen, ha a  kiküldetés tervezett időtartama alatt 
a  munkaviszony szünetel vagy megszűnik, vagy az  önálló vállalkozó másik államban folytatott tevékenységét 
megszünteti), erről a  munkáltató és a  munkavállaló, illetve az  önálló vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja 
az egészségbiztosítási szervet, amely az igazolást a változás napjától hatálytalanítja.

 (6) Ha az  egészségbiztosítási szerv hivatalból megállapítja, hogy a  magyar jog alkalmazásának feltételei az  igazolás 
kiadását követően már nem teljesülnek vagy eleve nem álltak fenn, az  igazolást módosítja, vagy visszavonja, és 
kezdeményezi a másik állambeli biztosítási kötelezettség megállapítását.

 (7) Ha más EU-tagállami hatóság megkeresése alapján az  egészségbiztosítási szerv a  kiküldetés fennállását igazoló 
tények vonatkozásában adatszolgáltatásra, illetve hiánypótlásra szólítja fel a  kiküldő munkáltatót, és ennek 
a kiküldő munkáltató határidőben nem tesz eleget és kimentésre nem kerül sor az egészségbiztosítási szerv jogosult 
az igazolás visszavonására.

95. § (1) A  koordinációs rendeletekben és az  egyezményben meghatározott szabályok alóli kivétel megállapítását 
a munkáltató és a munkavállaló, illetve az önálló vállalkozó a NEAK-tól kérheti.

 (2) A kivétel megállapításának akkor lehet helye, ha
a) a  kiküldetés, illetve az  önálló vállalkozó átmeneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan 

meghaladja a koordinációs rendeletben, illetve az egyezményben meghatározott leghosszabb időtartamot,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 9491

b) kivétel megállapítása hiányában a  munkavállalóra, önálló vállalkozóra egyszerre több állam jogát kellene 
alkalmazni, vagy

c) olyan egyéb, különös méltánylást érdemlő körülmény áll fenn, amely indokolttá teszi a kivétel megállapítását.
 (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket, körülményeket, amelyekre tekintettel 

a kivétel megállapítását kéri.

X. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Felhatalmazó rendelkezés

96. §  Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az  egészségügyi 
szolgáltatás biztosítása érdekében köthető megállapodást megelőző egészségügyi állapotfelmérés díját, rendjét és 
az állapotfelmérés elvégzésére kijelölt egészségügyi szolgáltatókat.

31. Hatályba léptető rendelkezés

97. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (2) E  törvény 104.  §-a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az  Európai Unióból az  Európai Unióról 

szóló szerződés 50.  cikk (2)  bekezdése szerinti megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése 
időpontjában lép hatályba.

 (3) A  104.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

32. Hatályon kívül helyező rendelkezések

98. §  Hatályát veszti
a) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény,
b) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet.

33. Átmeneti rendelkezések

99. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2020. július 10-éig megszerzett 
és 2020. június havi járulékalapot képező olyan jövedelemre, amelyet a  2020. június hónapra vonatkozóan 
benyújtott bevallásban kell bevallani.

100. § (1) Ha a  biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. június 30-át követően kerül sor, és annak kezdő napja 
2020. július 1-jét megelőző nap, a biztosítási jogviszony
a) 2020. július 1-je előtti napjaira a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
b) 2020. június 30-át követő napjaira e  törvény szabályait kell alkalmazni, és e  törvény szerint kell teljesíteni 

a társadalombiztosítási kötelezettséget.
 (2) Ha a  30.  § alapján 2020. július 1-jét megelőző időszakra keletkezett járulékalapot képező jövedelem, akkor 

a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény adott időszakban hatályos rendelékezéseit kell alkalmazni.

101. §  A 2020. június 30-a után a  45.  § alapján megállapított egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség 
kezdetének időpontja nem lehet korábbi, mint 2020. július 1-je.
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102. §  A prémium évek programban részt vevő és a  különleges foglalkoztatási állományban lévő személyek esetében 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

103. §  A 25. § (4) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség mértéke 2020. július 1-jétől 2020. december 31-éig 7710 forint.

104. § (1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának 
megszűnését követően 2020. december 31-ig a  4.  § szerinti saját jogú nyugdíjasnak minősül az  a  természetes 
személy is, aki az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

 (2) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően megkezdett kiküldetésekre a  17.  § 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Egyesült Királyság európai 
uniós tagságának megszűnését megelőzően megkezdett, egyesült királysági kiküldetéseket figyelmen kívül kell 
hagyni a  belföldi munkavégzés óta eltelt három évet meghatározó feltétel vizsgálatakor 2020. december 31-ig, 
valamint a Magyarországra irányuló kiküldetések között legalább két hónapnak el kell telnie.

 (3) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor az  Egyesült Királyságból Magyarországra 
történő, folyamatban lévő kiküldetések a  kiküldetések megkezdésekor –  kiküldetés hosszabbítása esetén 
a hosszabbításkor – ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

 (4) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az  Egyesült Királyságba 
történő, folyamatban lévő kiküldetések a  kiküldetések megkezdésekor –  kiküldetés hosszabbítása esetén 
a hosszabbításkor – ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

 (5) Ha a  természetes személy az  Egyesült Királyságban 2020. december 31-ig rendelkezett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel, ezeket az  időszakokat a  43.  § (2)  bekezdésében foglalt feltétel teljesítése szempontjából megfelelően 
figyelembe kell venni.

105. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos 4. § k) pont 2. alpontjában, 4. § p) pontjában, 5. § (1) bekezdés 
b)  pontjában, 8.  § h)  pontjában, 16/A.  §-ában, 25/A.  § b)  pontjában, 31.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 44/A.  § 
(3)  bekezdés a)  pontjában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni 2020. augusztus 31-éig a  tanulószerződéssel 
foglalkoztatott tanulókra vonatkozóan.

34. Az Európai Unió jogának való megfelelés

106. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a  harmadik országok huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk;
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az  Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint 
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, 
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 
24. cikk;

c) a  harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

 (2) Ez  a  törvény a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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XI. FEJEZET 
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

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

107. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
27. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység abban az esetben minősül az (1) bekezdés 
szerinti jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a  mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban nem 
részesül.”

108. §  Az Flt. a következő 59/E. §-sal egészül ki:
„59/E. § A 27. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági időbe a 2020. július 1-jét követően szerzett a díjazás ellenében 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, mezőgazdasági őstermelői tevékenységben töltött időtartam 
számítható be.”

109. §  Az Flt.
1. 26.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében 
meghatározott munkaerő-piaci járulék” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 23. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott társadalombiztosítási járulék” szöveg,

2. 27.  § (1)  bekezdésében a  „töltött, vagy egyéni,” szövegrész helyébe a  „megbízási jogviszonyban töltött, 
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelői 
tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, vagy egyéni,” szöveg,

3. 36/B. § (1) bekezdésében a „Tbj. 56/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg,
4. 36/B.  § (1)  bekezdésében és 57/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „munkaerő-piaci” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási” szöveg,
5. 39/C.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci” szövegrész helyébe 

az „a társadalombiztosítási” szöveg,
6. 58.  § (5)  bekezdés s)  pontjában a „Tbj. 5.  §-a (1)  bekezdésének e)  pontja szerint biztosított, a Tbj. 4.  §-ának 

b) pontjában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint biztosított, a Tbj. 4. § 2. pontjában” 
szöveg,

7. 58.  § (5)  bekezdés t)  pontjában a „Tbj. 5.  §-a (1)  bekezdésének f )  pontja szerint biztosított, a Tbj. 4.  §-ának 
d)  pontjában” szövegrész helyébe a  „Tbj. 6.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerint biztosított, a  Tbj. 4.  § 
21. pontjában” szöveg,

8. 59/C.  § (3)  bekezdésében a  „Tbj.” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szöveg

lép.

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

110. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 37.  § (4)  bekezdés 
a)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 58.  § (2)  bekezdése alapján a  Kormány rendeletében meghatározott, 
társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társadalombiztosítási 
feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.
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37. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

111. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
1. 4. § (3) bekezdés b) pont 1. alpontjában az „a biztosítotti nyugdíjjárulék” szövegrész helyébe az „a biztosított 

által fizetett társadalombiztosítási járulékból a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető rész” szöveg;
2. 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék (ezen belül 

természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék)” szövegrész helyébe az  „a biztosított által fizetett 
társadalombiztosítási járulék Egészségbiztosítási Alapot megillető része” szöveg

lép.

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

112. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 3.  § (6)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: Tbj.),”
(hatálya alá tartozó ellátásokra.)

113. §  Az Szt. 4. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az  (1)  bekezdés a)  pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a  személyi jövedelemadó, 
a  magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a  társadalombiztosítási járulék, 
a nyugdíjjárulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.”

114. §  Az Szt. a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A. § A 2020. július 1-jét megelőző időszakra szerzett jövedelem figyelembevétele során a 2020. június 30-án 
hatályos 4. § (1c) bekezdését kell alkalmazni.”

115. §  Az Szt.
1. 37.  § (4)  bekezdésében a  „, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal” szövegrész helyébe 

az „és társadalombiztosítási járulékkal” szöveg,
2. Szt. 39/A. § (4) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében a „26. §-a” szövegrész helyébe a „37. §-a” szöveg
lép.

116. §  Hatályát veszti az  Szt. 39/A.  § (4)  bekezdésében, 44.  § (3)  bekezdésében a „vagy magán-nyugdíjpénztári tagság 
esetén tagdíj” szövegrész.

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

117. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997.  évi LXXXI.  törvény 83/B.  §-a” szövegrész helyébe a  „korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a” szöveg lép.

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

118. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 61.  § (1)  bekezdésében az  „egészségbiztosítási és 
nyugdíjjáruléknak” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járuléknak” szöveg lép.

41. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

119. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994.  évi LXVI.  törvény 5.  § (2a)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 56/A.  § 
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(3)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 87. § (4) bekezdése alapján” szöveg lép.

42. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

120. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
a) 3. számú melléklete a 4. melléklet,
b) 5. számú melléklete az 5. melléklet,
c) 11. számú melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.

121. §  Az Szja tv.
1. 1/B.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Tbj.)” 
szöveg,

2. 3.  § 15.  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tbj.” szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés i) pontjában a „törvény rendelkezései” szövegrész helyébe a „Tbj.” szöveg,
4. 7.  § (1)  bekezdés z)  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5.  §-ának (1)–(2)  bekezdése” 
szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg,

5. 29/B. § (6) bekezdésében a „Tbj. 51. §-a vagy 51/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 79. §-a vagy 80. §-a” szöveg,
6. 53.  § (2)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg,
7. 1. számú melléklet 1.3 pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a Tbj.-ben” szöveg
lép.

43. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

122. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény
a) 3.  § e)  pontjában „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 58.  §-ának (2)  bekezdése alapján a  Kormány 
rendeletében meghatározott, társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szövegrész helyébe 
az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény szerinti társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szöveg,

b) 23.  § a)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997.  évi 
LXXX.  törvényben” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben” szöveg

lép.

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

123. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 3.  számú melléklet A) Nem a  vállalkozási 
tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások rész 7.  pontjában az  „a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései 
szerinti megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltatás biztosítására 
kötött megállapodás alapján fizetett” szöveg lép.
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45. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

124. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 44.  § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában]
„a) foglalkoztató: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja szerinti személy, szervezet,”

125. §  A Gyvt.
a) 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában a „ , munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal” 

szövegrész helyébe az „és társadalombiztosítási járulékkal” szöveg,
b) 148.  § (10b)  bekezdésében a „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja” szövegrész helyébe 
a „Tbj. 4. § 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja” szöveg

lép.

126. §  Hatályát veszti a Gyvt. 66/D. § (15)–(18) bekezdése.

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

127. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 4.  § (1)  bekezdése 
a következő c) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„c) nyugdíjjárulék: a  2020. július 1-jét megelőzően elért keresetek, jövedelmek tekintetében a  nyugdíjjárulék, 
a 2020. július 1-jétől elért keresetek, jövedelmek tekintetében a társadalombiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék;”

128. § (1) A Tny. 22. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő 
napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem 
havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:]
„f ) a  2020. június 30-áig terjedő időszakra a  vendéglátó üzlet felszolgálójaként a  fogyasztótól közvetlenül kapott 
borravaló 81%-át,”

 (2) A Tny. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset, jövedelem összege 
az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.”

129. §  A Tny. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető 
figyelembe.”

130. §  A Tny. 83/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  újbóli folyósítás során a  jogosultat az  (1)  bekezdés szerinti ellátás szüneteltetést megelőző összegének 
az időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.”

131. §  A Tny. 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bíróság, az  ügyészség, a  bűnüldözés és a  büntetés-végrehajtás szervei, valamint a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén a nyilvántartásba 
felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak.”

132. §  A Tny. 96/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza)
„b) a  2012. december 31-étől 2020. június 30-áig terjedő időszakra a  biztosított után bevallott nyugdíjjárulék 
összegére, a  2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a  biztosított után bevallott társadalombiztosítási járuléknak 
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a  Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként megillető összegére vonatkozó, az  állami adóhatóságtól átvett 
adatokat,”

133. §  A Tny. 102/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  saját jogú nyugellátás mellett 2020. július 1-jét megelőzően folytatott, nyugdíjjárulék-köteles keresettel, 
jövedelemmel járó keresőtevékenységre a 2020. június 30-án hatályos
a) 22/A. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, valamint
b) 102/A. § (2)–(5) bekezdését
kell alkalmazni.
(2) A 2019. évi keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
a) 2020. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a  társadalombiztosítás ellátásaira és 
a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
b) 2020. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,
kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.
(3) A 2020. január–június hónapjaiban végzett keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv
a) 2021. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a  társadalombiztosítás ellátásaira és 
a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
b) 2021. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,
kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.
(4) A szüneteltetett öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a jogosultat – a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakon 
túl, a növelés időpontjának figyelembevételével – a megállapított nyugdíjnövelés is megilleti.”

134. §  A Tny.
 1. 2.  § (1)  bekezdésében a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe a  „társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

 2. 22.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az 1998. január 1-je előtti rendelkezések szerinti, illetőleg 
1998. január 1-jétől a Tbj.-ben meghatározott biztosítással” szövegrész helyébe az „a biztosítással” szöveg,

 3. 22. § (1) bekezdés i) pontjában a „30/A. §” szövegrész helyébe a „41. §” szöveg,
 4. 37.  § (1)  bekezdésében a „Tbj.-ben biztosítottnak” szövegrész helyébe a „biztosítottnak” szöveg, az „a)–b)” 

szövegrész helyébe a „a)–c)” szöveg,
 5. 37.  § (2)  bekezdésében a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés i)  pontjában említett” szövegrész helyébe a „biztosítottnak 

minősülő” szöveg,
 6. 39. § (1) bekezdésében az „5. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés” szöveg,
 7. 39. § (2) bekezdésében a „30/A. §-ának” szövegrész helyébe a „41. §” szöveg,
 8. 40. §-ában az „5. §” szövegrész helyébe a „6. §” szöveg,
 9. 43.  § (3)  bekezdésében a  „47.  § (3)  bekezdése vagy 50.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „75.  § 

(2) bekezdése vagy 77. § (5) bekezdése” szöveg,
10. 96/B.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a  „járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés” szövegrész helyébe 

a „járulékfizetés” szöveg,
11. 96/E.  § (3)  bekezdésében az „5.  § (1)  bekezdés i)  pontja szerinti feltétel” szövegrész helyébe a „biztosítás 

fennállásának” szöveg
lép.

135. §  Hatályát veszti a Tny.
 1. 2. § (5) bekezdésében az „élt a Tbj.-ben biztosított azon jogával, hogy” szövegrész,
 2. 5. § a) pontjában a „Tbj. szabályai alapján” szövegrész,
 3. 22. § (6) bekezdés a) pontjában a „2010. január 1-jétől” szövegrész,
 4. 22/A. §-a,
 5. 38. § (1) bekezdés a) pontjában a „Tbj.-ben meghatározott,” szövegrész,
 6. 83/B. §-a,
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 7. 96/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „Tbj. 34. §-a alapján kötött” szövegrész,
 8. 97. § (9) bekezdésében a „Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján” szövegrész,
 9. 99/A. § (1) bekezdésében a „44. § (1) bekezdése” szövegrész,
10. 102/A. § (5) bekezdése.

47. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

136. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.  törvény 4. § (2) bekezdés k) pontjában 
az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

48. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

137. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 5/B.  § a)  pont 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) biztosított:
aa) az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított, valamint a Tbj. 
3. §-a és a 22. § (1) és (3) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy,
ab) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
ac) a baleseti táppénz és baleseti járadék tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
ad) a baleseti egészségügyi szolgáltatás tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított, a Tbj. 21. §-a szerint baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, valamint az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.  évi 
LXXV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló,”

138. § (1) Az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés b) pont bc)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„bc) egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,
bd) a Tbj. 6. § (1) bekezdés f ) pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a  jogviszony alapjául szolgáló szerződésben 
meghatározott díj,
be) mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 százaléka,”

 (2) Az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) kereset: a  Tbj. 6.  §-ában meghatározott jogviszonyban személyes munkavégzésért járó társadalombiztosítási 
járulékalapot képező jövedelem.”

139. §  Az Ebtv. 20. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A transzplantációs várólistára való felvételre jogosult:)
„a) a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
b) a  Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, ide nem értve a  Tbj. alapján egészségügyi 
szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosultakat,”

140. §  Az Ebtv. 80. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e  törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy késedelmesen 
teljesítő, annak nem az előírt módon eleget tevő vagy valótlan adatokat közlő)
„b) a Tbj. 4. § 4. pontjában meghatározott foglalkoztató, és a Tbj. 4. § 2. pontjában meghatározott egyéni vállalkozó 
10 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő összegű,”
(az elkövetett mulasztással arányos mulasztási bírság fizetésére kötelezhető. A  mulasztási bírságot kiszabó elsőfokú 
végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.)
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141. §  Az Ebtv.
 1. 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szövegrész helyébe 
az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szöveg,

 2. 2.  § (2)  bekezdésében a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési” szövegrész helyébe 
a „társadalombiztosítási járulékfizetési” szöveg,

 3. 5/A. §-ában az „a Tbj. 13. §-a alapján” szövegrész helyébe az „a Tbj. 3. §-a alapján” szöveg,
 4. 5/C.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási járulékalapot” szöveg,
 5. 29. § (9) bekezdésében az „a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–o) és s) pontjában” szövegrész helyébe az „a Tbj. 22. § 

(1) bekezdés a)–o) és r) pontjában” szöveg,
 6. 42/A. § (3) bekezdésében a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg,
 7. 42/C.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,
 8. 43.  § (1)  bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási 

járulék” szöveg,
 9. 46.  § (1)  bekezdésében és 48/A.  § (2)  bekezdésében a „Tbj. 5.  §-ában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  §-ában” 

szöveg,
10. 48.  § (7)  bekezdés a) és b)  pontjában az „a Tbj. 5.  §-a szerinti” szövegrész helyébe az „a Tbj. 6.  §-a szerinti” 

szöveg,
11. 52/A. § (6) bekezdés a) és b) pontjában a „19. §” szövegrész helyébe a „25. §” szöveg,
12. 56.  § (2)  bekezdésében a „Pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási 

járulék” szöveg,
13. 62. § (1) bekezdésében a „Tbj. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztatónál” szövegrész helyébe a „Tbj. 4. § 4. pontja 

szerinti foglalkoztatónál” szöveg,
14. 63.  § (1)  bekezdésében az „egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” 

szöveg,
15. 66.  § (8)  bekezdésében a  „Tbj. 39.  § (2)  bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége” szövegrész helyébe a  „Tbj. 43.§ (1)  bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetési kötelezettsége” szöveg,

16. 80. § (5) bekezdés b) pontjában a „Tbj. 11. § a) pont” szövegrész helyébe a „Tbj. 17. § (1) bekezdés a) pontja” 
szöveg,

17. 81.  § (2)  bekezdésében az  „a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot” szövegrész helyébe 
az „a társadalombiztosítási járulékalapot” szöveg

lép.

49. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 
módosítása

142. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004.  évi LVII.  törvény 7.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ha az  európai parlamenti képviselő a  6.  § (6)  bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, társadalombiztosítási 
jogállására a  munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az  irányadóak azzal, hogy az  európai parlamenti 
képviselők tiszteletdíja társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló jövedelem, és 
az európai parlamenti képviselői megbízást heti 36 órát meghaladó foglalkozásnak kell tekinteni.”

50. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

143. § (1) Az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Ekho  tv.) 4.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet. Ettől eltérően, 
ha a  magánszemély az  adóév 183 napját meghaladóan a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint 
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ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint saját jogú nyugdíjas, az ekho 
mértéke 9,5 százalék. Ha a magánszemély nyugdíjas, e körülményről a kifizetést megelőzően nyilatkozhat.”

 (2) Az Ekho tv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (3)  bekezdés rendelkezésétől eltérően a  kifizető nem fizet ekhót a  hivatásos sportoló, a  nemzetközi 
sportszövetség munkavállalója, és a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel 
után.”

144. §  Az Ekho tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  nyugdíjas magánszemély az  őt terhelő ekho tartozatlanul megfizetett részét a  személyi jövedelemadó 
bevallásában igényli vissza.”

145. §  Az Ekho tv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 15 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekhoból az ekhoalap
a) 9,5 százaléka személyi jövedelemadónak,
b) 5,5 százaléka társadalombiztosítási járuléknak
minősül.”

146. §  Az Ekho tv. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 9,5 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekho személyi jövedelemadónak minősül.”

147. §  Az Ekho tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § Az  állami adóhatóság a  magánszemélyt terhelő 9,5 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegét 
személyi jövedelemadóként tartja nyilván. A  magánszemélyt terhelő 15 százalékos mértékkel levont ekho 
megfizetett összegéből az állami adóhatóság 63,3 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 26 százalékot 
a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 10,7 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak utal át.”

148. §  Az Ekho tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § Az  állami költségvetésbe fizetett 15 százalékos mértékű ekho alapján a  magánszemély egészségügyi 
szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosult.”

149. §  Az Ekho tv.
1. 8. § b) pontjában a „járulékokat” szövegrész helyébe a „járulékot” szöveg,
2. 12/A. §-ában a „Tbj. 14. § (2) bekezdés b) pont” szövegrész helyébe a „Tbj. 5. § (2) bekezdés b) pont” szöveg
lép.

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

150. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.  törvény 36. § (12) bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 3.  § 
(2)  bekezdése” szövegrész helyébe „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése” szöveg lép.

52. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

151. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007.  évi CXVII.  törvény 2.  § 26.  pontjában 
az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 4.  § b)  pontjának 1–6.  alpontjában, valamint c)  pontjában” szövegrész helyébe 
az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
4. § 2. pont 2.1–2.6. alpontjában, valamint 21. pontjában” szöveg lép.
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53. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény módosítása

152. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
a) 44.  § 53.  pont a)  alpontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés 
a), b) és e)–g)  pontja” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint 
ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 6.  § (1)  bekezdés a), b) és 
d)–f ) pontja” szöveg,

b) 44. § 53. pont b) és c) alpontjában a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § 
(1) bekezdés a), b) és d)–f ) pontja” szöveg

lép.

54. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

153. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
1. 7.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

2. 8.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulékfizetési” szövegrész helyébe az „a munkavállalót társadalombiztosítási járulékfizetési” 
szöveg

lép.

55. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény módosítása

154. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
2.  § (4)  bekezdésében és 4.  § (3)  bekezdésében az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény” szöveg lép.

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

155. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással 
járó jogviszonyban áll, és az  általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a  tárgyév első 
napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a  továbbiakban: éves 
keretösszeg), az  éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az  adott tárgyév december 31-éig, 
de legfeljebb az  öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a  korhatár előtti ellátás, illetve a  szolgálati járandóság 
folyósítását szüneteltetni kell. Ha a  fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az  éves keretösszeget a  tárgyév 
decemberében haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi korhatár előtti 
ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az  éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a  kifizetett 
társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az  időszakra kell figyelembe venni, amely 
időszakra vonatkozóan azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapjába nem 
számít bele a  Tny. 83/C.  § (1)  bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a  szünetelés időtartama alatt szerzett 
kereset, jövedelem.
(2) Szolgálati járandóság esetén az  éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni az  önkéntes 
tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja 
vagy (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel 
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kifizetett, a  kifizető szerv által – a  kifizetést követő hónap tizedik napjáig – a  nyugdíjfolyósító szerv számára 
bejelentett összegű juttatásait.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a folyósítás szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül 
felvett korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság visszafizettetéséről – a  korhatár előtti ellátásban, illetve 
szolgálati járandóságban részesülő személynek a Tny. 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami 
adóhatóság által közölt, az éves keretösszegre vonatkozó összesített adatok alapján – hivatalból dönt.
(4) Az  újbóli folyósítás során a  jogosultat a  korhatár előtti ellátás, illetve a  szolgálati járandóság szüneteltetést 
megelőző összegének az időközben végrehajtott emelésekkel megemelt összege illeti meg.
(5) Az  e  §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók arra a  személyre, aki a  korhatár előtti ellátásának, illetve 
szolgálati járandóságának folyósítását a 12. § alapján teljes naptári évre szünetelteti.”

156. §  A Kenyt. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére – a 11. §-ban 
meghatározottakon túl – a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését is alkalmazni kell azzal, hogy öregségi nyugdíj és 
nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.”

157. §  A Kenyt. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § 2020. évben a Tbj.-vel megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszegbe be kell számítani a Tny. 
2020. június 30-án hatályos 83/B.  §-a szerinti szüneteléshez a  2020. január–június hónapokra figyelembe vett 
keresetet, jövedelmet is.”

158. §  A Kenyt.
a) 1. § a) pont aa) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5.  §” szövegrész helyébe 
az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §” szöveg,

b) 1. § a) pont ab) és ac) alpontjában az „5. §” szövegrész helyébe a „6. §” szöveg
lép.

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

159. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„13. biztosított: a  2020. július 1-jét megelőző időszakra a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 2020. július 1-jét megelőzően 
hatályos 5. §-a, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a Tbj. 6. §-a alapján biztosítottnak minősülő személy.”

160. §  Az Mmtv.
1. 1.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe 

az  „a  2020.  július  1-jét megelőző időszakra a  pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a  2020. július 1-jétől 
kezdődő időszakra a  társadalombiztosítási járulék (a  továbbiakban együtt: társadalombiztosítási járulék)” 
szöveg,

2. 1.  § (2)  bekezdés 4.  pont a)  alpontjában a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe 
a  „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény” szöveg,

3. 1.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában a  „4.  § s)  pont 1.  alpontjában” szövegrész helyébe a  „4.  § 14.  pont 
14.1. alpontjában” szöveg,

4. 1. § (2) bekezdés 11. pontjában a „4. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § 2. pontjában” szöveg,
5. 1. § (2) bekezdés 12. pontjában a „4. § d) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § 21. pontjában” szöveg,
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6. 2. § (3) bekezdés c) pontjában és 38/G. § (1) bekezdésében a „Tbj.” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás 
ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi 
LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos” szöveg,

7. 10.  § (2a)  bekezdésében és 13.  § (2a)  bekezdésében a „4.  § s)  pont 2.  alpontjában” szövegrész helyébe 
a „4. § 14. pont 14.2. alpontjában” szöveg,

8. 14.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe 
a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,

9. 21. § (7) bekezdésében a „42. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „60. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.

161. §  Hatályát veszti az Mmtv. 2. § (1) bekezdésében az „a Tbj. 5. §-a szerinti” szövegrész.

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

162. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 48/A.  § b)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény 5. §-ában” 
szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában” szöveg lép.

59. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

163. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, 
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII.  törvény 
3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe az „a 2020. július 1-jét 
megelőző időszakra nyugdíjjárulék, a  2020. július 1-jétől kezdődő időszakra társadalombiztosítási járulék vagy 
nyugdíjjárulék (a továbbiakban együtt: nyugdíjjárulék) fizetésének kötelezettsége” szöveg lép.

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

164. § (1) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Kattv.)
a) 2. § 8. pont b) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

b) 20.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „Tbj. 4.  § s)  pont 2.  alpontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 4.  § 14.  pont 
14.2. alpontja” szöveg, a „Tbj. 27. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 39. §-a ” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a Kattv. 20. § (2a) bekezdésében az „a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó 

járulékalapja, valamint” szövegrész.

61. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

165. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény 258.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.
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62. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

166. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 5.  § 57.  pontjában 
az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

63. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

167. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 8a. pontjában és 16. § (1) bekezdés 
h)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

64. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

168. §  A büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 342.  § (3)  bekezdés 3.  pontjában az  „a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény 
4.  § r)  pontjában” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 4. § 8. pontjában” szöveg lép.

65. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

169. §  Az adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 7.  § 25.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„25. járulék: a  társadalombiztosítási járulék, az  egészségügyi szolgáltatási járulék, a  táppénz-hozzájárulás, 
továbbá a  végrehajtás tekintetében a  jogalap nélkül felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és 
–  a  társadalombiztosítási szervek által folyósított – egyéb ellátások, valamint a  társadalombiztosítás ellátásainak 
fedezetére előírt más kötelező járulékbefizetések, ideértve a jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is,”

170. § (1) Az Art. 50. § (2) bekezdés 9–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
„9. a  társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a  társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom 
összegét, illetve a levont társadalombiztosítási járulék összegét,
10. a társadalombiztosítási járulék levonása, illetve levonás elmaradásának okát,
11. a  tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a  tárgyhónapban járulékalapot 
képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási járulék 
alapját és összegét,”

 (2) Az Art. 50. § (2) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
„32. a felszolgálási díjból levont (megfizetett) társadalombiztosítási járulék alapját és összegét,”

171. §  Az Art. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § [Felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetések elszámolása]
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az  elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási 
rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az  adóhatóság először a  természetes személy jövedelemadó 
előlegére, a  levont jövedelemadóra, vagy a kifizető által a természetes személytől levont járulékra az esedékesség 
sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában számolja el. Az  ezt követően fennmaradó 
összeget először az  egyéb, az  állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozásokra kell elszámolni azok 
esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában. Az ezt követően fennmaradó 
összeget a  köztartozás jogosultjainak kell átutalni a  köztartozás erejéig, a  tartozások arányában. Az  ezt követően 
fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
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172. §  Az Art. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

173. §  Az Art.
 1. 7. § 31. pont i) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 4.  § a)  pontja” szövegrész 
helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 4.  § 4.  pontja” szöveg, a „Tbj. 56/A.  §-a” szövegrész helyébe 
a „Tbj. 87. §-a” szöveg,

 2. 7. § 39. pontjában a „Tbj. 56/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg, a „Tbj. 4. § a) pontja” szövegrész 
helyébe a „Tbj. 4. § 4. pontja” szöveg,

 3. 50. § (1) bekezdés c) pontjában a „Tbj. 56/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. § (5) bekezdése” 
szöveg,

 4. 50.  § (1a)  bekezdésében a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés e)  pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  § (1)  bekezdés 
e)  pontja” szöveg, a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés i)  pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  § (1)  bekezdés h)  pontja” 
szöveg,

 5. 50.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában a „Tbj. 44.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 66.  § (1)  bekezdése” 
szöveg,

 6. 50. § (2) bekezdés 25. pontjában a „Tbj. 31. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (4) bekezdése” 
szöveg,

 7. 50. § (2) bekezdés 30. pontjában a „Tbj. 31. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (8) bekezdése” 
szöveg,

 8. 50.  § (4)  bekezdésében a  „Tbj. 30/A.  § (1) és (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Tbj. 41.  § (1) és 
(2) bekezdésében” szöveg,

 9. 131.  § (4)  bekezdésében a  „nyugdíjas státusszal rendelkező vagy korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban” szövegrész helyébe 
a  „  ,  korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti 
bányászjáradékban” szöveg,

10. 131.  § (4)  bekezdésében a  „nyugdíjjárulék-alapot” szövegrészek helyébe a  „társadalombiztosítási 
járulék-alapot” szövegek,

11. 131. § (6) bekezdésében a „Tbj. 56/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 87.§ (6) bekezdése” szöveg,
12. 133/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „járulékok” szövegrész helyébe a „járulék” szöveg,
13. 198. § (3) bekezdés c) pontjában a „járulékokra” szövegrész helyébe a „járulék” szöveg,
14. 1. melléklet 3. pontjában a „Tbj. 4. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 4. § 2. pontja” szöveg, a „Tbj. 56/A. §-a” 

szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg, a „Tbj. 44/B. § (1a) és (1b) bekezdései” szövegrész helyébe a „Tbj. 
68. § (2) és (3) bekezdései” szöveg,

15. 1. melléklet 3.3 pontjában a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–c) és f )–g) pontja, valamint (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés a)–b) és e)–f ) pontja, valamint (2) bekezdése” szöveg,

16. 1. melléklet 11. pontjában a „Tbj. 5. §-ában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-ában” szöveg,
17. 1.  melléklet 14.  pontjában a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  § (1)  bekezdés 

b) pontja” szöveg,
lép.

174. §  Hatályát veszti az Art.
a) 50. § (2) bekezdés 12. pont,
b) 131. § (3) bekezdése,
c) 2. melléklet I. rész B) pont 3.7. alpontja.

66. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

175. §  Hatályát veszti az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
1. 19. § (2) bekezdésében az „ , a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján 
előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés” szövegrész,

2. 19.  § (2)  bekezdésében az  „ , a  Tbj. 39.  § (2)  bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre 
vonatkozó bejelentés” szövegrész,
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3. 19.  § (2)  bekezdésében az  „ , a  Tbj. 39.  § (2)  bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre 
vonatkozó bejelentés” szövegrész.

67. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

176. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Adófizetési kötelezettség terheli az Szja  tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem 
esetében az  Szja  tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, 
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
a) biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a  Tbj. 27.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján,
b) a Tbj. 30. §-a alapján
járulékalapot képez.”

177. §  A Szocho tv. 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosítási jogviszony esetében az  adó alapja megegyezik 
a társadalombiztosítási járulék alapjával.”

178. §  A Szocho tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem keletkezik az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e  tevékenysége, jogállása alapján szerzett 
jövedelme tekintetében –]
„g) a kifizetőnek a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel;”

179. §  A Szocho tv. 34. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„5. kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozó: aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként 
folytat és a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.”

180. §  A Szocho tv.
1. 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „Tbj. 11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 3. §-a, 17. §-a, és 

18. §-a” szöveg,
2. 5. § (2) bekezdés i) pontjában a „Tbj. 11. §-a, 11/A. §-a, 11/B. §-a vagy 13. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 3. §-a, 

17. §-a, vagy 18. §-a” szöveg,
3. 7.  § (1)  bekezdésében a „Tbj. 30/A.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41 § (1)  bekezdése” szöveg, 

a „Tbj. 30/A. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. § (4) bekezdése” szöveg,
4. 7.  § (2)  bekezdésében a „Tbj. 30/A.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41.  § (2)  bekezdése” szöveg, 

a „Tbj. 30/A. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. § (4) bekezdése” szöveg,
5. 7. § (3) bekezdésében a „Tbj. 30/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41. § (2) bekezdése” szöveg,
6. 7. § (4) bekezdésében a „Tbj. 30/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. §-a” szöveg,
7. 9. § (7) bekezdésében „Tbj. vhr. 7/B. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (11) bekezdése” szöveg
lép.

68. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

181. §  Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 
módosításáról szóló 2018.  évi LXXXII.  törvény 250.  § (5)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész 
helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvény” szöveg lép.

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



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 9507

1. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Igazolások

 1. A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanuló, hallgató e minőségét a következő 
dokumentumokkal igazolja:
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a szakképző intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
c) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
d) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a közreműködő intézmény által 

a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,
e) az  oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a  tanköteles kor felső határát 

az adott tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány, vagy
f ) a közreműködő intézmény által kiadott, a d) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás.

 2. A  18.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában a  harmadik államban fennálló biztosítás igazolása a  harmadik állam 
illetékes hatósága által kiállított, magyar nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített igazolás 
birtokában lehetséges, amely bizonyítja, hogy a  harmadik államból kiküldött személy e  harmadik államban 
egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszerben egyaránt biztosított.

 3. A 18. § (2) bekezdésének alkalmazásában
a) a harmadik államban fennálló biztosítás igazolása a harmadik állam illetékes hatósága által kiállított, magyar 

nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített igazolás birtokában lehetséges, amely bizonyítja, 
hogy a harmadik államból kiküldött személy e harmadik államban egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
rendszerben egyaránt biztosított, és

b) annak bizonyítása, hogy a harmadik államból kiküldött személy nem tartozik a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá, az erről szóló írásbeli nyilatkozat 
megtételével lehetséges.

 4. A 43. § (11) bekezdés szerinti tanulmányok folytatásának igazolására
a) külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett iskolarendszerű köznevelési 

tevékenység igazolása szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés 
esetén pedagógus és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, 
szakmai gyakorlat) szükségesek,

b) külföldi szakképző intézmény esetében munkanapokon végzett iskolarendszerű tevékenység igazolása 
szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus 
és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) 
szükségesek,

c) külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási tevékenység igazolása 
szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő 
foglalkozások (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek.

2. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

A táppénz-hozzájárulás és a társadalombiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli juttatások 
elszámolása

 1. A  társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató – ideértve a  központosított illetményszámfejtő 
helyeket is – a  táppénz-hozzájárulást az  általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel.  
Ha a  biztosított részére az  előzőekben meghatározott táppénzt az  egészségbiztosítási szerv állapítja meg és 
folyósítja, a táppénz folyósítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti.

 2. A  társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató 25.  § (5)  bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás 
összegét megállapítja, és az általa kifizetett ellátások terhére elszámolja.

 3. A  társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét 
a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi 
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és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: egészségbiztosítási szerv) állapítja meg. A  foglalkoztató a  határozat 
véglegessé válását követően a táppénz-hozzájárulást 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 
NAV) munkáltatói táppénz-hozzájárulás beszedési számlájára utalja át.

 4. Az  egészségbiztosítási szerv a  végleges határozatok adatait határozatonként, a  foglalkoztató azonosító számát és 
a  követelés összegét, valamint esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az  állami adóhatóság részére. 
Az  adatszolgáltatást elektronikusan, a  NAV és a  Kincstár közötti megállapodásban rögzített adattartalommal 
és rendszerességgel, de legkésőbb a  tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell teljesíteni. Az  adatszolgáltatás 
szerint fennálló követelést az  adóhatóság a  foglalkoztató adószámláján táppénz-hozzájárulás adónem 
kötelezettségként írja elő. Az  adatszolgáltatás alapját képező végleges határozatok közül az  egészségbiztosítási 
szerv csak azt a  határozatot küldi meg kinyomtatva és cégszerűen aláírva az  illetékes állami adóhatóság részére, 
amelyet a  végrehajtási kifogás benyújtása esetén az  adóhatóság megküldeni kér. Az  állami adóhatóság kérésére 
az egészségbiztosítási szerv a végleges határozatot 8 napon belül papír alapon is megküldi.

 5. Az  egészségbiztosítási szerv és az  állami adóhatóság – a  közöttük létrejött megállapodásnak megfelelően – 
a nyilvántartásában 2011. január 1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minősülő szervek tekintetében a foglalkoztató 
adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó adatok tekintetében kölcsönös 
adategyeztetést valósít meg.

 6. A  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  Független Rendészeti Panasztestület, a  Magyar Honvédség a  hivatásos, 
szerződéses állományú tagjaik részére a  társadalombiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli juttatásokat 
a társadalombiztosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszámolhatják.

 7. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a NAV, az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú 
tagjai, valamint a  katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák részére táppénz, gyermekápolási 
táppénz, baleseti táppénz helyett, az  egészségügyi szabadság idejére kifizetett illetményt az  egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátások igénybevételére vonatkozó előző évi országos statisztikai átlag, az ellátások átlagos mértéke és 
az  elszámolással érintett állományra vonatkozó havi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalap szorzatával képzett 
összegben számolja el a Kincstárral, a közöttük létrejött megállapodás alapján. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi 
szervek, a  NAV és az  Országgyűlési Őrség a  megállapodásnak megfelelően elszámolt összeg és a  szociális 
hozzájárulási adó mértékének szorzatával kapott összeggel csökkentheti az általa fizetendő szociális hozzájárulási 
adót, amelyet az állami adóhatóság által rendszeresített bevallásban számolhat el.

 8. A  7.  pontban meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú, más szervhez vezényelt vagy 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerven kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai részére járó pénzbeli ellátás 
elszámolásáról a Kincstár azzal a szervvel köt megállapodást, amely a pénzbeli ellátás megállapítására köteles.

3. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel

 1. A 90. § szerint a munkáltató a következő adatokat szolgáltatja:
a) munkáltató neve (elnevezése), székhelye (lakóhelye), adóazonosító száma,
b) a  kiküldött munkavállaló természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, 

a kérelmet benyújtó munkáltatóval fennálló munkaviszony kezdete,
c) a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 

2006.  december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni 
vállalkozó esetén a  mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód), 
amelynek megfelelő tevékenységre a kiküldött munkavállalót a kiküldetés ideje alatt foglalkoztatja,

d) a  külföldi vállalkozás (személy) neve és címe, amelynél a  kiküldött munkát végez, vagy ennek hiányában 
a külföldi foglalkoztatás helye (címe), és

e) a kiküldetés tervezett időtartama.
 2. A munkáltató nyilatkozik továbbá arról, hogy

a) a  munkavállaló a  kiküldetés kezdőnapját közvetlenül megelőzően legalább 30 napig megszakítás nélkül 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult volt,

b) a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munkaviszonyt a kiküldött munkavállalóval,
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c) a kiküldetés időtartama alatt is folyamatosan teljesíti a járulékkötelezettségeket,
d) a  munkavállalót nem abból a  célból küldi ki, hogy egy korábban kiküldött munkavállalót felváltson, illetve 

nincs tudomása arról, hogy az álláshelyet a kiküldetést megelőzően egy másik kiküldött töltötte be,
e) a kiküldetési időszak lejártával biztosítja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását,
f ) a kiküldetés helye szerinti államban a magyarországi tevékenységéhez hasonló, de legalább azzal a gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi 
rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról 
szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklete szerint azonos 
nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat,

g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenységet folytat,
h) belföldön nem csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakat foglalkoztat, és
i) a kiküldetés időtartama alatt a kiküldött munkavállaló felett teljeskörűen gyakorolja a munkáltatói jogkört.

 3. A jelentős belföldi gazdasági tevékenység alátámasztására a munkáltató közli
a) külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a  kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes 

bevételén belül a nem külföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit,
b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó, egyéni vállalkozó esetén az előző adóévi összes 

bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit.
 4. A 92. § (1) bekezdése szerint az önálló vállalkozó a következő adatokat szolgáltatja:

a) természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, vállalkozásának nyilvántartási 
száma,

b) a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 
2006.  december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból 
képzett, a  mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód, amelynek 
megfelelő tevékenységet a másik államban folytat,

c) annak a külföldi vállalkozásnak (személynek) a neve és címe, amelynél munkát végez, vagy ennek hiányában 
a külföldön folytatott tevékenység helye (címe), és

d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartama.
 5. 5.1. A 93. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló, az önálló vállalkozó az alábbi adatokat szolgáltatja:

a) természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, az  önálló vállalkozó 
nyilvántartási száma,

b) a munkáltató(k) neve (elnevezése), székhelye (lakóhelye), adóazonosító száma,
c) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 

2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám 
vagy a  mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód, amelynek 
megfelelő tevékenységet végez a  munkavállaló a  külföldi munkáltató részére, illetve amelynek 
megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik államban,

d) ha a  munkavállaló belföldön és a  másik államban is munkavállaló, a  belföldi és külföldi 
munkaviszonyához kapcsolódó munkaidő mértéke és munkabér (egyéb díjazás) összege, és azok 
egymáshoz viszonyított aránya, és

e) ha az önálló vállalkozó belföldön és a másik államban is önálló vállalkozó, a belföldön és külföldön 
elért vállalkozói bevétel összege, és azok egymáshoz viszonyított aránya.

5.2. Az 5.1. alpontban foglalt adatok igazolására a munkavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő 
munkavégzés alapjául szolgáló, a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséről szóló szerződést, az önálló 
vállalkozónak az e tevékenysége folytatásához szükséges, vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot.

4. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja  tv. 3. számú melléklet I. Jellemezően előforduló költségek  fejezet 8. és 9.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:



9510 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 

[Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:]
„8. a  Tbj. rendelkezései szerint nem megállapodás alapján fizetett járulék, a  magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként 
fizetett tagdíj;
9. a  Tbj., a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint megállapodás 
alapján fizetett járulék, illetve tagdíj;”

5. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja tv. 5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások fejezet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és a vállalkozói kivét nyilvántartása
A magánszemélynek az  alkalmazott, más magánszemély számára kifizetett összegekről, tartozásokról és 
követelésekről személyenkénti nyilvántartást kell vezetnie. A  nyilvántartásnak – az  érintett magánszemélyek 
adóazonosító adatainak feltüntetése mellett – tartalmaznia kell levonások nélkül a  részükre különféle 
jogcímeken elszámolt személyi jövedelemadó-köteles összegeket, a  levont személyi jövedelemadó előleget, 
társadalombiztosítási járulékot, szociális hozzájárulási adót, az  egyéb levonásokat, a  kifizetett összeget, 
továbbá a  kifizetés keltét, valamint minden olyan adatot, amely a  személyi jövedelemadó előleg, illetve – ha 
erre a  magánszemély köteles – év végén a  személyi jövedelemadó tényleges összegének a  megállapításához 
szükséges. Az egyéni vállalkozónak az előzőek értelemszerű alkalmazásával kell nyilvántartania a vállalkozói kivéttel 
kapcsolatos adatokat.”

6. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja  tv. 11. számú melléklet IV. A  jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető 
kiadások fejezet 9–11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. a  Tbj. szerint nem megállapodás alapján fizetett saját társadalombiztosítási járulék, a  magánnyugdíjról 
és a  magán-nyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem 
kiegészítésként fizetett saját tagdíj;
10. a  Tbj. szerint megállapodás alapján nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 
szerzése céljából a  saját maga javára fizetett összeg, a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 
törvény rendelkezései szerint megállapodás alapján a  saját maga javára fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
annak kiegészítése;
11. a Tbj. szerint megállapodás alapján fizetett egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján 
fizetett járulék;”

7. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Art. 3. melléklet I. fejezet Határidők alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Járulékok
4.1. Társadalombiztosítási járulék, nyugdíjjárulék
4.1.1. A  munkáltató az  általa levont társadalombiztosítási járulékot az  elszámolt hónapot követő hó tizenkettedik 
napjáig,
4.1.2. a kifizető az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó tizenkettedik napjáig,
4.1.3. a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot havonta a tárgyhónapot követő 
hónap tizenkettedik napjáig
fizeti meg.
4.2. A Tbj. 43. §-a alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
A természetes személy a  Tbj. 43.  § (1)  bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségét a  tárgyhót követő 
hónap 12. napjáig vagy az állami adó és vámhatóság által meghatározott időpontig teljesíti.”
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2019. évi CXXIII. törvény
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvényi rendelkezések módosításáról*

1. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

1. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 20. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)
„r) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az általa finanszírozott hazai közfinanszírozású támogatásban 
részesített projekttel összefüggésben.”

 (2) Szaztv. 23. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„o) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal;”

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

2. § (1) A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 3. § 
1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a  jelenségek vagy megfigyelhető tények 
hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok 
közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását,
2. alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem 
megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy a  létező termékek, eljárások vagy 
szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez, amely magában foglalja komplex rendszerek 
összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez 
szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, 
amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges,”

 (2) A KFItv. 3. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„2a. Egyszerűsített elszámolási módok: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (1) bekezdés b)–d) pontjai szerinti támogatási formák,”

 (3) A KFItv. 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. innováció: egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy folyamat, vagy ezek kombinációja, amely jelentősen 
különbözik a  jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül az adott szervezet korábbi termékeitől vagy 
folyamataitól, és amelyet termék esetén a  potenciális felhasználók számára elérhetővé tettek, vagy amelyeket 
folyamat esetén a szervezet használatba vett, továbbá amely lehet
a) termék innováció: egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás, amely jelentősen különbözik 
a vállalkozás olyan termékeitől, szolgáltatásaitól, amelyet már bevezetett a piacra,
b) üzleti folyamat innováció: egy vagy több üzleti tevékenységéhez – így különösen a  termelés, disztribúció 
és logisztika, marketing és értékesítés, információs és kommunikációs technológia, az  adminisztráció és 
a  menedzsment, termék-, és folyamat fejlesztés – kapcsolódó új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat, amely 
jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyeket a vállalkozás használatba vett,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A KFItv. 3. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„6a. innovatív tevékenység: jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül bármely szervezet azon 
fejlesztési, pénzügyi és kereskedelmi tevékenysége, amelynek célja, hogy innovációt eredményezzen az  adott 
szervezetszámára,”

 (5) A KFItv. 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„7. kísérleti fejlesztés: a  meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem 
megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
kidolgozása céljából, különösen:
a) az  új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó 
tevékenységek;
b) az  új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, 
illetve kiállítása, az  ilyen termékeknek a  tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő 
tesztelése és jóváhagyása abban az  esetben, ha e  tevékenységek elsődleges célja a  véglegesnek még nem 
tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése;
c) a  kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi 
végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az  kizárólag demonstrációs és 
hitelesítési céllal történjen, és amelyek egyidejűleg megfelelnek a  kutatás alapvető ismérveinek (újszerűség, 
bizonytalanság, kreativitás), valamint amelyek módszeresen folytatott és megismételhető tevékenységnek 
tekinthetők. Ide nem értve azokat a  szokásos vagy időszakos változtatásokat, amelyeket meglévő termékeken, 
gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha 
e változtatások fejlesztésnek minősülnek,”

 (6) A KFItv. 3. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13. kutatás-fejlesztési és innovációs program: a  közfinanszírozású támogatási forrás céljának elérését szolgáló, 
vagy meghatározott témakörbe csoportosítható kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektek megvalósításának 
támogatására kiírt pályázatok időben megismételt sorozata, illetve támogatási intézkedés,”

 (7) A KFItv. 3. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„14a. kutatási infrastruktúra: olyan létesítmények, erőforrások és kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket 
a  tudományos közösség az  adott területtel kapcsolatos élvonalbeli kutatásához használ; ideértve a  tudományos 
berendezéseket és eszközöket, a  tudásalapú erőforrásokat – így különösen gyűjteményeket, archívumokat vagy 
strukturált tudományos információkat –, az  infokommunikációs technológiai infrastruktúrákat – így különösen 
adat- és számítástechnikai rendszereket, szoftvereket, kommunikációs hálózatokat –, valamint a  kutatás 
kiválóságának eléréséhez szükséges bármilyen más egyedi eszközöket, amelyek lehet egy helyszínre telepítettek 
vagy megosztottak, hálózatba szervezett erőforrások az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 
közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke a) pontjának megfelelően,”

 (8) A KFItv. 3. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„16a. kutató-tudásközvetítő szervezet: jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan szervezet, így 
különösen egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális 
együttműködést kínáló kutatásorientált szervezet, amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatása, közzététele 
vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése, azzal, hogy amennyiben gazdasági tevékenységet is 
végez, úgy a  gazdasági tevékenységek finanszírozását, a  gazdasági tevékenységekkel járó költségek és az  abból 
származó bevételek elszámolását elkülönítve végzi,”

 (9) A KFItv. 3. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. nonprofit közhasznú kutatóhely: az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú szervezetté minősített kutatóhely,”
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 (10) A KFItv. 3. §-a a következő 19b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„19b. prototípus: olyan eredeti modell, amelyet úgy alakítanak ki, hogy magán hordozza egy új termék minden 
műszaki jellemzőjét és teljesítményét,”

 (11) A KFItv. 3. §-a a következő 21a. és 21b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„21a. technológia transzfer: a technológia átadásának folyamata, amely során a technológia a terjesztési csoportoktól 
és helyektől több emberhez és helyhez kerül elosztásra,
21b. tudástranszfer: a  tudás megosztása vagy terjesztése és a  problémamegoldás új ismeretekkel történő 
támogatása a tudás maximális hasznosulása érdekében,”

3. §  A KFItv. 4. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kormány a  kutatási-fejlesztés és az  innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat 
a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter útján látja el.”

4. §  A KFItv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter koordinálásával a miniszterek, a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának (a továbbiakban: ELKH 
Titkárság) elnöke feladatkörükben részt vesznek a  kormányzati KFI stratégia és eszközrendszere kidolgozásában, 
valamint megvalósításában.
(2) A miniszterek, a Kormány által kijelölt szerv vezetője, az MTA elnöke és az ELKH Titkárság elnöke feladatkörükben 
együttműködve
a) irányítják, felügyelik az általuk irányított fejezetbe sorolt költségvetési kutatóhelyeket,
b) gondoskodnak az  általuk irányított fejezetbe sorolt előirányzatok terhére támogatott kutatás-fejlesztési és 
innovációs programok értékeléséről,
c) ellátják a nemzetközi szerződésekből rájuk háruló kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat,
d) elősegítik a  kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását, kutatás-fejlesztési célú szakmai 
együttműködések és innovációs hálózatok kialakítását, működését,
e) a  szakterületükre irányuló támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs programok tekintetében részt vesznek 
a tartalmi követelmények, a támogatási feltételek és az értékelési mutatók meghatározásában.
(3) A miniszterek, az MTA elnöke és az ELKH Titkárság elnöke feladatkörükben együttműködve a tudománypolitika 
koordinációjáért felelős miniszter véleményének kikérésével gondoskodnak a  felelősségi körükbe tartozó kutatás-
fejlesztési és innovációs feladatok ellátásához szükséges források tervezéséről, rendelkezésre bocsátásáról, 
kezeléséről és felhasználásáról, valamint annak ellenőrzéséről.”

5. §  A KFItv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az NKFI Alap éves részletes programstratégiáját a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter terjeszti 
az  NTT elé. Az  NKFI Alap éves részletes programstratégiáját a  tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter 
– az  NTT véleményének kikérését követően – a  Kormány elé terjeszti jóváhagyás céljából. A  tudománypolitika 
koordinációjáért felelős miniszter a  jóváhagyott programstratégiának megfelelően gondoskodik az  NKFI Alap 
előirányzat-felhasználási tervének elkészítéséről és módosításáról.
(3) Az NKFI Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 10 %-át meghaladó mértékű módosítása esetén a (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint kell eljárni.”

6. §  A KFItv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az NKFI Alap terhére visszatérítendő és vissza nem térítendő közfinanszírozású támogatás
a) pályázat útján;
b) a (3) bekezdés szerinti egyedi támogatási kérelem alapján;
c) jogszabály, kormányhatározat, nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettség alapján, valamint
d) a (4) bekezdésben határozott jogcímeken
nyújtható.
(2) A pályázatokat az e törvényben meghatározottak szerint kell értékelni. A pályázat támogatására – amennyiben 
e  törvény másként nem rendelkezik – a  Kormány által kijelölt szerv vezetője által összehívott – a  25.  § 
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(2)  bekezdés szerinti – testület tesz javaslatot. A  támogatási döntést – a  12.  § (2)  bekezdése szerint jóváhagyott 
programstratégiában foglaltakra figyelemmel – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hozza meg.
(3) Az  NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatás nyújtásáról egyedi támogatási kérelem alapján 
a  tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter saját hatáskörben dönthet az  NKFI Alap tárgyévi kiadási 
előirányzatának 3 %-át meg nem haladó mértékben.
(4) Az NKFI Alap terhére biztosítható
a) a Kormány kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedéseinek – ideértve nagy kutatás-fejlesztési és 
innovációs infrastruktúrák fejlesztését célzó beruházásokat – finanszírozása,
b) újdonságtartalommal rendelkező – a  Kormány által jóváhagyott – kutatás-fejlesztési és innovációs 
infrastrukturális fejlesztések támogatása,
c) európai uniós vagy egyéb nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló – a Kormány által jóváhagyott – 
kutatás-fejlesztési és innovációs projektek és infrastrukturális beruházások, valamint működtetésük támogatása,
d) a  Kormány által jóváhagyott, az  NKFI Alap forrásai terhére megvalósítandóként nevesített, nemzetgazdasági 
növekedést és a  kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásnövekedést elősegítő projektek, programok és 
ösztöndíjak támogatása,
e) a kutatás-fejlesztés és innováció területén működő nemzetközi szervezetekben, valamint a nemzetközi kutatás-
fejlesztési és innovációs infrastruktúrákban és konzorciumokban való magyar részvétel tagdíjának és egyéb tagdíj 
jellegű befizetéseinek a finanszírozása,
f ) a  tudomány-, a  kutatás-fejlesztési és az  innovációpolitika megalapozását szolgáló elemzések és adatbázisok 
létrehozása és kezelése,
g) az  országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok tervezésének megalapozását szolgáló 
elemzések, tanulmányok, módszertanok, értékelések, koncepciók és stratégiák elkészítése, valamint a  támogatási 
programok monitorozása és értékelése,
h) az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében beszerzett tudományos tartalmak, folyóiratok, 
leíró és egyéb adatbázisok előfizetési díja, valamint az  Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
működési költsége.
(5) A  Kormány által kijelölt szerv nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeihez az  NKFI Alap 
pénzeszköz átadással hozzájárul.”

7. §  A KFItv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programokban kitűzött célok megvalósítását rendszeresen 
értékelni kell. Az  értékelést a  támogató és a  jogszabályban, támogatási szerződésben, támogatói okiratban 
meghatározott személy végzi. Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy
a) a  11. alcím szerint nyújtott támogatások esetén az  alapkutatási tevékenység finanszírozási modelljét a  bizalmi 
elvre épülő, a  bevont egyéni kutatói kiválósághoz, az  elért teljesítményhez és a  kutatás-fejlesztési eredmények 
minőségi és mennyiségi jellemzőihez, ezek társadalmi, gazdasági hatásához kötött értékeknek megfelelő, a kutatási 
programok finanszírozását hosszú távra, fenntartható módon, átfogó minőségbiztosítási rendszer keretében 
érvényesített támogatás határozza meg;
b) a  12. alcím szerint nyújtott támogatások esetén az  alkalmazott kutatás és a  kísérleti fejlesztés eredményeinek 
piaci, kereskedelmi hasznosítását tükröző értékelési szempontokat is szükséges alkalmazni;
c) a kutatás-fejlesztési infrastruktúrák értékelési szempontjait – külön erre vonatkozó fogalmi rendszer és értékelési 
módszertan alapján – a Kormány által kijelölt szerv által koordinált értékelő testület határozza meg.”

8. §  A KFItv. 23. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány által kijelölt szerv az általa finanszírozott hazai közfinanszírozású támogatásban részesített projekttel 
összefüggésben – a  projekttel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében – 
a következő személyes adatokat kezeli:
a) természetes személy esetében a kedvezményezett:
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) anyja nevét,
ad) születési helyét, idejét,
ae) adóazonosító jelét,
af ) lakóhelyét,
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ag) tartózkodási helyét,
ah) értesítési e-mail címét,
ai) telefonszámát,
aj) fizetési számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató megnevezését,
ak) bankszámlaszámát;
b) nem természetes személy kedvezményezett esetében a  kedvezményezett képviselője tekintetében az  a)  pont 
aa)–ad) és ah)–ai) alpontjaiban meghatározott adatait.
(5) A  Kormány által kijelölt szerv a  (4)  bekezdés szerinti adatokat a  kedvezményezett beszámolójának támogató 
általi jóváhagyásától számított tíz évig kezeli.
(6) A  tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítási jogköre ellátásához szükséges mértékben 
–  a  projekttel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében – jogosult megismerni 
a (4) bekezdés szerinti adatokat.”

9. §  A KFItv. 25. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázatokat formailag a Kormány által kijelölt szerv ellenőrzi, tartalmilag a Kormány által kijelölt szerv által 
felkért értékelő testületek, így különösen szakterületi kollégiumok értékelik. Az értékelő testületek tevékenységének 
támogatására – a  testület javaslata alapján – a  Kormány által kijelölt szerv által megbízott szakértői csoportok 
működhetnek. Az értékelésben – a Kormány által kijelölt szerv vezetője, az értékelő testület vagy a szakértői csoport 
felkérése alapján – közreműködhetnek továbbá a  pályázók számára nem megismerhető személyazonosságú 
szakértők (a továbbiakban: anonim szakértők).
(3) A Kormány által kijelölt szerv vezetője egy adott pályázati kiírás vonatkozásában dönthet úgy, hogy a pályázatok 
a (2) bekezdésben meghatározott rendtől eltérően kerülnek értékelésre.
(4) A  Kormány által kijelölt szerv vezetője az  NKFI Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési pályázatok és 
finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről normatív utasításban határoz.
(5) A szakértői csoportok számát és összetételét úgy kell meghatározni, hogy a benyújtott pályázatok elfogulatlan, 
szakszerű és a  pályázati kiírásban megadott határidőn belüli értékelése elvégezhető legyen. A  kutatás-fejlesztési 
pályázatok értékelésében közreműködő értékelő testületek elnökei és tagjai, a  szakértői csoportok tagjai és 
az anonim szakértők munkájukért díjazásban részesülhetnek. A díjazás feltételeit és összegét a Kormány által kijelölt 
szerv vezetője állapítja meg.
(6) A nyertes pályázóval a Kormány által kijelölt szerv köt támogatási szerződést vagy ad ki támogatói okiratot.”

10. § (1) A KFItv. 28. § a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NKFI Alap terhére a következő célokra nyújtható innovációs támogatás:)
„a) országos kutatás-fejlesztési és innovációs programokra,
b) a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek hasznosításával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására,
c) a  kutatás-fejlesztés és innováció eredményeként született új tudományos és technológiai eredmények 
alkalmazásának elterjesztésére,
d) a kutatás-fejlesztés és innováció infrastrukturális feltételeinek biztosítására és fejlesztésére, ideértve a nemzetközi 
kutatás-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő 
részvételt,
e) a  kutatás-fejlesztést és innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek, 
innovációs inkubátorházak létrehozásának támogatására,
f ) az innovációhoz kapcsolódó, az innovációt ösztönző kapcsolatok kialakulásának elősegítését célzó, az innovációs 
eredmények ismertetésére szolgáló konferenciák és rendezvények tartásának, szakkiállítások rendezésének, 
kiadványok készítésének költségeire,
g) az  innováció ösztönzésére, valamint kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló tevékenységek folyó 
ráfordításaira,
h) a  nemzetközi innovációs, tudományos és technológiai együttműködés támogatására, ideértve a  nemzetközi 
pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatását,
i) kutatás-fejlesztési és innovációs munkahelyek létrehozására, a  kutatás-fejlesztés és az  innováció emberi 
erőforrásainak biztosítására és fejlesztésére, a  kutató-fejlesztői utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, 
a  kutató-fejlesztői, oktatói továbbképzés támogatására, a  kutató-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, 
tapasztalatcseréjének, valamint az  elismert hazatérő kutatók magyarországi innovációs területen történő szakmai 
beilleszkedésének támogatására,”
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 (2) A KFItv. 28. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NKFI Alap terhére a következő célokra nyújtható innovációs támogatás:)
„n) a  Kormány döntése alapján nemzetközi együttműködés keretében kutatási infrastruktúra magyarországi 
létesítésére, valamint Magyarországon létrehozott kutatási infrastruktúra működtetésére, fejlesztésére.”

11. §  A KFItv. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § (1) Az  NKFI Alap terhére finanszírozott innovációs pályázatok kiírására, azok értékelésére, a  támogatási 
döntés meghozatalára az  NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázatokra vonatkozó 25.  §-ban 
meghatározott rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
(2) A Kormány által kijelölt szerv az  innovációs pályázatok értékelésében közreműködő értékelő testületek elnökei 
és tagjai, a szakértői csoportok elnökei és tagjai, valamint az anonim szakértők e törvény szerinti feladatai ellátásával 
összefüggésben megismert személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legkésőbb az érintettel 
létrejött jogviszonnyal kapcsolatos ügyiratok selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli.”

12. §  A KFItv. 42. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Más hatóság vagy bíróság általi kirendelés, továbbá harmadik személy megkeresése alapján az SZTNH szakértői 
véleményt ad a  kirendelésben vagy a  megkeresésben megjelölt tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú 
minősítésével összefüggő kérdésben, ideértve a  kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektben 
az  alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységek arányát, valamint annak 
meghatározását is, hogy az  adott tevékenységet az  érintett személy a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi-e.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti eljárásban az  SZTNH a  feltett kérdések és benyújtott iratok alapján alakítja ki 
a szakértői véleményt, a tények megállapítására nem végez külön bizonyítást és nem tart helyszíni szemlét. Szükség 
esetén azonban az SZTNH további adatok szolgáltatását kérheti a megkereső bíróságtól, hatóságtól vagy harmadik 
személytől.”

13. §  A KFItv. 42/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Irányító Testület tizenhárom főből áll, az  elnökön felüli tagjai közül hat főt a  tudománypolitika 
koordinációjáért felelős miniszter, hat főt az MTA elnöke javasol azzal, hogy az  Irányító Testület tagjainak legalább 
kétharmada a tudomány művelői közül kerüljön kiválasztásra. Az Irányító Testület tagjait a miniszterelnök nevezi ki. 
Az Irányító Testület tagjai tiszteletdíjra jogosultak.”

14. §  A KFItv. a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az NKFI Alap kezelő szervét.”

15. §  A KFItv. 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A főtitkár és a főtitkárhelyettes 42/C. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti megválasztásáig az Irányító Testület által 
megbízott személy az ügyviteli feladatok tekintetében átmeneti jelleggel gyakorolja a főtitkár és a főtitkárhelyettes 
hatáskörét.”

16. §  A KFItv.
 1.  2. §-ában az „EUROPA 2020 Stratégia „Innovatív Unió” dokumentumban” szövegrész helyébe az „Európai Unió 

kutatás-fejlesztést és innovációt érintő stratégiai dokumentumaiban” szöveg;
 2.  10/C. §-ában az „az NKFI Hivatal” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt szerv” szöveg;
 3.  11. § (2) bekezdésében a „hasznosítását” szövegrész helyébe a „hasznosítását, erősíteni a nemzetközi kutatás-

fejlesztési és innovációs együttműködéseket” szöveg;
 4.  11.  § (3)  bekezdésében az  „az NKFI Hivatal a  felelős” szövegrész helyébe az  „a tudománypolitika 

koordinációjáért felelős miniszter felelős, az NKFI Alap kezelő szerve a Kormány által kijelölt szerv” szöveg;
 5.  14. §-ában az „az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozza” szövegrész helyébe az „az NKFI Alap biztosítja” 

szöveg;
 6.  18.  §-ában az „Az NKFI Alap terhére nyújtott támogatások során a  hazai” szövegrész helyébe az „A hazai” 

szöveg;
 7.  20. § (2) bekezdésében és 35. § (1) bekezdésében a „nonprofit kutatóhely” szövegrész helyébe a „nonprofit 

közhasznú kutatóhely” szöveg;
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 8.  22. § (1) bekezdésében a „hasznosulását az” szövegrész helyébe a „hasznosulását – amennyiben azt be kellett 
nyújtani – az” szöveg;

 9.  22. § (3) bekezdésében a „pályázó” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg;
10.  23.  § (1)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, valamint a  27.  § (3)  bekezdésében az „Az NKFI Hivatal” 

szövegrész helyébe az „A Kormány által kijelölt szerv” szöveg;
11.  24. § (1) bekezdés a) pontjában a „témákkal” szövegrész helyébe a „témákkal, területekkel” szöveg;
12.  24.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „biztosítására, személyi” szövegrész helyébe a „biztosítására – ideértve 

a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés díját és költségeit is –, személyi” szöveg;
13.  24. § (1) bekezdés j) pontjában a „hozzáférés” szövegrész helyébe a „hozzáférés költségeire” szöveg;
14.  25. § (1) bekezdésében, a 26. § (1) bekezdésben az „az NKFI Hivatal” szövegrész helyébe az „a Kormány által 

kijelölt szerv” szöveg;
15.  25.  § (1)  bekezdésében az  „az NKFI Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az  „a tudománypolitika 

koordinációjáért felelős miniszter” szöveg;
16.  25.  § (1)  bekezdésében az „az NKFI Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt szervhez” 

szöveg;
17.  26. § (1) bekezdésében a „pályázó” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg;
18.  27. § (1) bekezdésében a „pályázónak” szövegrész helyébe a „kedvezményezettnek” szöveg;
19.  27.  § (1)  bekezdésében az „az NKFI Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt szervnek” 

szöveg;
20.  32. § (3) bekezdésében a „pályázó” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg;
21.  37.  § (3)  bekezdésében az „az NKFI Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt szerv 

vezetője” szöveg;
22.  42/A. §-ában az „Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságából (a továbbiakban: ELKH Titkárság)” szövegrész 

helyébe az „ELKH Titkárságából” szöveg;
23.  42/C. § (3) bekezdés 7. pontjában az „ELKH Titkárság” szövegrész helyébe az „ELKH” szöveg;
24.  42/D.  § (1)  bekezdésében az  „Irányító Testület vezetője” szövegrész helyébe az  „Irányító Testület és 

az ELKH Titkárság vezetője” szöveg;
25.  42/I. § (1) bekezdésében a „főtitkárhelyettesek” szövegrész helyébe a „főtitkárhelyettes” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a KFItv.
a) 3. § 12. pontjában a „vállalkozás keretében,” szövegrész;
b) III. Fejezete,
c) 23. § (1) bekezdésében a „kutatás-fejlesztési és innovációs” szövegrész;
d) 23. § (2) bekezdésében az „, és egyedi kutatás-fejlesztési támogatásban vagy ilyen megrendelésben részesülő, 

az ilyen forrásból támogatott kutatásokról a támogató szervezet” szövegrész;
e) 23. § (3) bekezdésében az „A nyilvánosan kezelt adatokat a projekt lezárását követő tíz évig kell megőrizni.” 

szövegrész;
f ) 24. § (4) bekezdése;
g) 27.  § (1)  bekezdésében az  „Az értékelés az  első teljes kutatási év munkájának minősítésével kezdődik.” 

szövegrész;
h) 27. § (4) és (5) bekezdése;
i) 28. § l) pontjában a „pályázati úton” szövegrész.

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 16. § 2. és 4. pontja 2020. január 2-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi CXXIV. törvény
a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású 
törvények módosításáról*

Magyarország felelősséget vállal a  nemzeti kultúra megőrzéséért és a  nemzeti identitás megerősítéséért, amely keretében 
biztosítja a  nemzeti kultúra és a  kulturális értékek egyenlő esélyű hozzáférhetőségét és megőrzését a  jövő generációi 
számára, a  magyar állampolgárok számára a  kulturális alapellátást, a  nemzet szellemi és közösségi fejlesztését a  kulturális 
közszolgáltatásokon keresztül, továbbá támogatja az olyan új, kiemelkedő kulturális értékek létrehozását, amelyek az innováción 
keresztül hozzájárulnak a kreatív ipar, valamint a nemzetgazdaság teljesítményének fokozásához. E kötelességeinek eleget téve 
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E törvény célja, hogy
a) a nemzeti kultúra erősítése érdekében meghatározza a kultúrstratégiai intézmények körét,
b) létrehozza a Nemzeti Kulturális Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. §  A törvény hatálya a nemzeti kultúra
a) előadó-művészet,
b) alkotóművészet,
c) közgyűjtemény és emlékezetpolitika,
d) népi hagyományok,
e) közösségi művelődés,
f ) vizuális művészet
ágazataiban (a továbbiakban együtt: kulturális ágazatok) működő intézményekre és szervezetekre (a továbbiakban 
együtt: kulturális intézmény), valamint a Tanácsra terjed ki.

3. § (1) A  nemzeti kultúra a  nemzeti identitás fennmaradásának letéteményese, amely a  hagyományok, a  kulturális 
szimbólumok és a közös emlékezet eszközeivel a nemzet megmaradását, jólétét és gyarapodását szolgálja.

 (2) A kulturális intézmény működtetéséért a fenntartó a felelős.

II. FEJEZET
A KULTÚRSTRATÉGIAI INTÉZMÉNYEK

4. § (1) Kultúrstratégiai intézmények az egyes kulturális ágazatokban működő alábbi kulturális intézmények:
a) előadó-művészet ágazatban

aa) a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
ab) a Magyar Állami Operaház;
ac) a Budapesti Operettszínház;
ad) a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
ae) a Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
af ) a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

b) alkotóművészet ágazatban a Petőfi Irodalmi Múzeum;
c) közgyűjtemény és emlékezetpolitika ágazatban

ca) a Magyar Nemzeti Múzeum;
cb) a Szépművészeti Múzeum;
cc) az Országos Széchényi Könyvtár;

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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cd) a Magyar Nemzeti Levéltár;
ce) a Magyarságkutató Intézet;

d) népi hagyományok ágazatban
da) a Hagyományok Háza;
db) a Néprajzi Múzeum;
dc) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum;

e) közösségi művelődés ágazatban az  NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság;

f ) vizuális művészet ágazatban a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 (2) A kultúrstratégiai intézmények működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges forrást a központi költségvetés 

biztosítja.
 (3) A  Kormány a  feladatok ellátásához szükséges források hosszú távú biztosítása érdekében a  kultúrstratégiai 

intézményekkel ötéves időtartamra finanszírozási megállapodást köt.

III. FEJEZET
A NEMZETI KULTURÁLIS TANÁCS

5. § (1) A kulturális ágazatok egységes kormányzati stratégiai irányításának szakmai alapjait a Tanács biztosítja.
 (2) A Tanács elnökét a Kormány határozatában nevezi ki és menti fel.
 (3) A Tanács elnökén túl a Tanács tagjai

a) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,
b) a kultúrstratégiai intézmények vezetői.

6. § (1) A Tanács
a) javaslatot tesz a Kormány részére a kultúra kormányzati stratégiájára,
b) véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket,
c) meghatározza ügyrendjét és működési elveit.

 (2) A Tanács tevékenységéről évente beszámol a Kormánynak.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

V. FEJEZET
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

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

8. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: Tao tv.) 7.  § (1)  bekezdés 
ty) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„ty) a műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, illetve a helyi egyedi védelem 
alatt álló ingatlant (mindhárom esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett 
területet, a  történeti kertet, a  történeti temetkezési helyet, ezek maradványát, továbbá azok rendeltetésszerűen 
összetartozó együttesét, rendszerét) érintő, kulturális örökségvédelmi célú, a  számvitelről szóló törvény szerinti 
tárgyi eszköz beszerzésnek minősülő beruházás, illetve a  (26a)  bekezdés szerinti vagyoni betét beszerzése esetén 
a  bekerülési érték kétszerese, továbbá a  számvitelről szóló törvény szerinti beruházás, felújítás adóévi bekerülési 
értéke tárgyévi növekedésének kétszerese, ha a  beruházás, felújítás az  adóévben nem fejeződik be, illetve 
a  beruházás, felújítás korábbiakban adóalap-csökkentésként fel nem használt bekerülési értékének kétszerese, 
ha a  beruházás felújítás az  adóévben befejeződik az  ingatlant, illetve a  vagyoni betétet nyilvántartó adózónál 
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(ideértve többek között a  kincstári vagy az  önkormányzati vagyonba tartozó ingatlan – törvényi kijelölés vagy 
vagyonkezelési szerződés szerinti – vagyonkezelőjét, valamint a pénzügyi lízing keretében használatba vett ingatlan 
esetén a lízingbe vevőt, továbbá a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított ingatlanok tulajdonosát 
is) a  beszerzés adóévében és az  azt követő öt adóévben, illetve a  beruházás, valamint a  felújítás megkezdésének 
adóévétől a beruházás, továbbá felújítás befejezését követő öt adóévben, az adózó döntése szerinti részletekben, 
figyelemmel a (26)–(28) bekezdésben foglaltakra is,”

9. §  A Tao tv. 7. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„x) a  kulturális örökségvédelmi célú, a  számvitelről szóló törvény szerinti tárgyi eszköz beszerzésnek minősülő 
beruházás, valamint a  ty)  pont szerinti vagyoni betét beszerzés, továbbá beruházás, felújítás bekerülési értékére 
vagy a karbantartás költségére tekintettel
xa) a ty) pont szerint megállapított, de a ty) pont szerinti jogosult adózó által választása szerint nem érvényesített 
adóévi összeg, a  ty)  pont szerinti jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő adózónál, figyelemmel  
a (26)–(28) bekezdésben foglaltakra is,
xb) az sz) pont szerint megállapított, de az sz) pont szerinti jogosult adózó által választása szerint nem érvényesített 
adóévi összeg az  sz)  pont szerinti jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő adózónál, de legfeljebb 
a  kapcsolt vállalkozás adózás előtti nyereségének 50 százaléka, figyelemmel a  (26), (28) és (29)  bekezdésekben 
foglaltakra is,”

10. §  A Tao tv. 7. § (26) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(26) Ugyanazon adóév tekintetében, ugyanazon ingatlanra vonatkozóan az  (1) bekezdés sz) és ty) pontja szerinti 
csökkentés együttesen is érvényesíthető. Az  (1)  bekezdés sz) és ty)  pontja szerinti csökkentés feltétele, hogy 
az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti beruházásra, továbbá felújításra vagy a  karbantartásra ne hatósági kötelezés 
eredményeként kerüljön sor, kivéve, ha az  ilyen kötelezettséggel terhelt ingatlanra vonatkozóan új, az  adózó 
kapcsolt vállalkozásának nem minősülő tulajdonos (vagyonkezelő, lízingbe vevő) vállalja a kötelezettség teljesítését 
és azt újabb hatósági felszólítás nélkül teljesíti. Az (1) bekezdés sz) és ty) pontja szerinti csökkentés feltétele továbbá 
az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti beruházás, illetve felújítás vagy a  karbantartás szabályszerű elvégzéséről és 
összegéről a  területileg illetékes örökségvédelmi hatóság által kiállított igazolás, amelynek az  adóévre vonatkozó 
társasági adóbevallás benyújtásakor az adózónál rendelkezésre kell állnia. Az (1) bekezdés ty) pontja szerinti tárgyi 
eszköz beszerzésnek minősülő beruházás, valamint a  (26a)  bekezdés szerinti vagyoni betét beszerzése esetén 
örökségvédelmi hatósági igazolás a megszerzés időpontjában nem szükséges.”

11. §  A Tao tv. 7. §-a következő (26a) bekezdéssel egészül ki:
„(26a) Az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő 
ingatlant, illetve helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant (mindhárom esetben ideértve többek között annak 
ingatlan jellegű védett tartozékát, a  védett területet, a  történeti kertet, a  történeti temetkezési helyet, ezek 
maradványát, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttesét, rendszerét) érintő vagyoni betét 
beszerzésnek minősül az  illetékekről szóló törvény szerinti belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban 
fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részesedés, átalakított befektetői részjegy) megszerzése, 
amennyiben az  adózó tulajdonába kerülő vagyoni betétek aránya eléri vagy meghaladja az  összes vagyoni betét 
75%-át és a  társaság ingatlanvagyonában kizárólag műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek 
minősülő ingatlan, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan szerepel.”

12. §  A Tao tv. 7. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(27) Az  ingatlant vagy vagyoni betétet nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása adózó az  (1)  bekezdés x)  pont 
xa)  alpontjában foglaltakat választása szerint alkalmazza. Az  (1)  bekezdés x)  pont xa)  alpontjában foglaltak 
alkalmazásának feltétele, hogy az  ingatlant, illetve a  vagyoni betétet nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása 
az  adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg rendelkezzen az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti 
jogosult adózó írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti jogosult adózó 
által az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti tárgyi eszköz beszerzésnek minősülő beruházás, illetve vagyoni betét 
beszerzése esetén a bekerülési érték kétszeresének, valamint az  (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózónál 
végzett beruházás, felújítás bekerülési értéke vagy bekerülési érték tárgyévi növekedése kétszeresének összegét, 
az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti csökkentés egészben vagy meghatározott részben történő igénybevétele 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 208. szám 9521

mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az  ingatlant illetve a  vagyoni betétet nyilvántartó adózó kapcsolt 
vállalkozása által érvényesíthető adóévi összeget. Az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti jogosult adózó által adott 
nyilatkozat(ok)ban meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg az  (1)  bekezdés ty)  pontja szerinti jogosult 
adózó által az  (1)  bekezdés ty)  pontja alapján érvényesíthető összeget. A  nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért 
az  ingatlant, illetve a  vagyoni betétet nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása és az  (1)  bekezdés ty)  pontja 
szerinti jogosult egyetemlegesen felel. A  nyilatkozatban szereplő adatokról a  nyilatkozat kiállítója, valamint 
a kedvezményezett az adóévre vonatkozó társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett.”

13. §  A Tao tv. 29/A. §-a következő (89) bekezdéssel egészül ki:
„(89) E  törvénynek a  Nemzeti Kulturális Tanácsról, a  kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális 
vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvénnyel megállapított 7. § (1) bekezdés ty) pontját, 
x) pontját, (26)–(27) bekezdését a 2019-ben kezdődő adóévében az adózó választása szerint alkalmazza.”

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

14. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács (a  továbbiakban: NEÉT) az  e  törvény által szabályozott 
jogviszonyokat érintő szakmai és szakmapolitikai érdekegyeztetési fórum.”

 (2) Az Emtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  NEÉT véleményezi az  előadó-művészeti bizottságoknak az  előadó-művészeti szervezetek minősítésére 
vonatkozó javaslatát, valamint ellátja az (1) bekezdésben meghatározott szerepéből eredő további feladatokat.”

15. §  Az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság)
„d) a  központi költségvetési támogatás megállapítása érdekében kidolgozza és a  miniszternek jóváhagyásra 
továbbítja a  nem állami fenntartású, minősítéssel rendelkező táncművészeti szervezetek központi költségvetési 
támogatására irányadó felosztási szabályzatot,”

16. §  Az Emtv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvényben meghatározott esetben a központi költségvetés támogatást biztosít
a) a tánc- és zeneművészeti szervezet fenntartója, vagy annak hiányában a tánc- és zeneművészeti szervezet,
b) ha az előadó-művészeti szervezetnek nincs fenntartója, nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel, valamint 
a 11. § és a 12. § szerinti minősítéssel, pályázati úton az előadó-művészeti szervezet
részére.”

17. §  Az Emtv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A színházak működtetéséért a fenntartó a felelős.
(2) Az állam által fenntartott színházak működtetéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja.
(3) Az  önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az  önkormányzat a  saját 
költségvetéséből biztosítja.
(4) Ha az  önkormányzat az  önkormányzati fenntartású színház részére a  működéséhez szükséges forrásokat 
teljeskörűen nem biztosítja, az  önkormányzat a  Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet 
elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig.
(5) A kérelmet a Kormány megvizsgálja, és határozatában dönt a közös működtetésről.
(6) Ha a  Kormány a  kérelemben foglaltak teljesítéséről határoz, a  közös működtetésről a  Kormány határozatának 
közzétételétől számított 30 napon belül a miniszter és az önkormányzat megállapodást köt.
(7) A  színház közös működtetésére irányuló megállapodásnak garantálnia kell a  közös működtetésben működő 
színház művészeti szabadságát.
(8) A színház közös működtetésére irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat
a) meghatározza – ideértve a  vezetői kinevezés módját is – a  színház közös működtetésének és működésének 
részletes szabályait;
b) rögzíti a központi költségvetésből juttatandó támogatás és az önkormányzati támogatás mértékét.”
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18. §  Az Emtv. 1. Címe a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § A központi költségvetés a  nem állami fenntartású, nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt 
előadó-művészeti szervezetnek minősített zene- és táncművészeti szervezetek támogatását felosztási szabályzat 
alapján biztosítja.”

19. §  Az Emtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített 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.”

20. §  Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„t) állapítsa meg az állami és önkormányzati közös működtetés kérelmezésének határidejét.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)–(9)  bekezdésében, valamint a  bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 
szóló 2014.  évi XV.  törvény 18.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében és 31.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendeletet
a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 39–41.  §-ában 

meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó 
személyek és szervezetek (a  továbbiakban együtt: felügyelt szervezet), valamint tevékenységek feletti, 
az MNB tv. 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

b) – a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozat 
kivételével  – az  MNB tv. 4.  § (8)  bekezdése szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör 
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

c) az MNB tv. 4.  § (7)  bekezdése szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági 
eljárásokban,

d) a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014.  évi XV.  törvény 18.  § (1)  bekezdése, 
30. § (1) bekezdése és 31. § (1) bekezdése szerinti feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban

hozott hatósági döntések meghozatala és – az  MNB tv. eltérő rendelkezése hiányában – aláírása során kell 
alkalmazni.

2. Hatósági döntések meghozatala

2. § (1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:
a) felügyeleti biztos hitelintézethez való kirendelése és visszahívása,
b) helyreállítási tervvel kapcsolatban nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről 

készült határozat,
c) a belső minősítésen alapuló módszerrel történő kockázattal súlyozott kitettség érték számításának 

engedélyezése,
d) az MNB tv. 171.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott makroprudenciális, valamint az  MNB tv. 

172.  § (1)  bekezdése szerinti MNB rendelet hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban intézkedés 
alkalmazása,

e) a hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a  működés, 
tevékenység engedélyezésére, az  engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem 
értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

f ) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye megadására, 
az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a döntés alapját képező 
eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
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g) a hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a  hitelintézetben 
és a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásban történő befolyásoló részesedés 
megszerzésére és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezésére vonatkozó határozatok, amennyiben 
a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide 
nem értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

h) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet és befektetési vállalkozás átfogó vizsgálatának 
lezárására és célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve, ha a vizsgált 
intézmény szanálás alatt áll a döntés meghozatalakor,

i) a piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében 50  millió forintot meghaladó 
személyi vagy 50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, 
ha a bírság megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,

j) a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e  tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb 
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása,

k) a fizetési rendszer működtetése, a  központi szerződő fél és a  központi értéktári tevékenység ellenőrzése 
során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

l) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m) a hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a  referenciakamatlábak 

elutasítása,
n) az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az  eltérés engedélyezése és 

az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o) az a)–n)  pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a  Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a  továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős 
alelnök, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.

 (2) A  monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (3) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem 
értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (3) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 

a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő, 
valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést,
aa) a 2.  § (1)  bekezdés h)  pontja alá nem tartozó, az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot 

meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab) az előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb éves 

díjbevétellel rendelkező biztosító
 esetében,
b) a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 

visszavonásáról szóló határozat,
c) intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:

ca) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
döntést,

cb) a biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 291.  § 
(1) bekezdés d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,

cc) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.  évi XCVI.  törvény 65.  § (3)  bekezdés c), 
d) és i)–m) pontja szerinti döntések,

cd) a magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 110.  § 
(1) bekezdés c) és i)–m) pontja szerinti döntések,

ce) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és 
i)–n) pontja szerinti döntések,
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cf ) a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 164.  § 
(1) bekezdés h), j), k), n), r) és u) pontja szerinti döntések,

cg) a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és 
q) pontja szerinti döntések,

ch) a tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 400.  § (1)  bekezdés d), h), i), l) és q)  pontja szerinti 
döntések, kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos 
döntések,

ci) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII.  törvény (a  továbbiakban: Pmt.) 69.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  szolgáltató működési, 
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ) és 
g) pontja szerinti döntések,

cj) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontja és 75. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti döntések,

d) a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei 
termék forgalmazásának felfüggesztését és annak visszaállítását,

e) az MNB tv. 49/D. §-a szerinti ideiglenes intézkedést magában foglaló végzések,
f ) hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g) a short ügyletekről és a  hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (4) bekezdése alapján hozott 
határozat,

h) belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső 
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről vagy 
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült 
határozat,

i) az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
 (4) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök 

hoz döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzforgalmi, a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB 

rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége, valamint a  c)  pont szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység 
által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság 
kiszabását,

b) a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység 
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

c) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (5) A  pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést 
– az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 

jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a  felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az  idéző végzést, továbbá az  egyidejűleg, azonos 
adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,

b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,

c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott, cél-, 
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés.

 (6) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 

folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5  000  000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
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határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,

c) az MNB tv. 64.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban 
hozott határozat,

d) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények, biztosítók, pénztárak, 
biztosítási, tőkepiaci közvetítők, valamint a  független pénzpiaci közvetítők felügyelésének keretében 
hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg 
az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,

e) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,

f ) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2  000  000 Ft-ot 
meghaladó összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,

h) a Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály által előkészített, megállapítást tartalmazó döntés, a felügyeleti 
ellenőrzést megindító és lezáró végzés,

i) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.

 (7) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
 1. a hitelintézet, a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök, valamint a  Hpt. szerint engedélyköteles közvetítő 

kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő visszavonása,
 2. tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a  központi 

értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
 3. befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,
 4. a tőzsde, az  elszámolóház, a  központi értéktár és a  központi szerződő fél, a  befektetési vállalkozás és 

a befektetési alapkezelő szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
 5. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci 

intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
 6. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci 

intézményekben történő minősített befolyásszerzés és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezése, 
amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

 7. tőkepiaci intézményeknek az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési, 
jóváhagyási eljárásai,

 8. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet vezető állású személye megválasztásának, 
kinevezésének engedélyezése,

 9. a Hpt. 17.  §-a szerinti betétállomány és a  Hpt. 17/A.  §-a szerinti szerződésállomány átruházásának 
engedélyezése,

10. hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és 
a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

11. magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő 
létesítésének engedélyezése,

12. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

13. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett 
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

14. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel 
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,

15. lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának 
engedélyezése,
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16. jelzálog-hitelintézet vagyonellenőre megbízásának, a  megbízás felmondásának, módosításának 
engedélyezése,

17. jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a  kibocsátott jelzáloglevelekkel és a  megkötött 
derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának 
engedélyezése,

18. hitelintézet európai gazdasági egyesülésben történő tagsági jogviszonya létesítésének engedélyezése,
19. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
20. a hitelintézeteknek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről 

és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti engedélyezési, jóváhagyási eljárásai,

21. pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
22. pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
23. pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és a  befolyásszerzés módosításának 

engedélyezése, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 
50 százalékos határértéket,

24. biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
25. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának 

engedélyezése,
26. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
27. biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének 

engedélyezése,
28. biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
29. a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt 

fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

30. harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott 
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,

31. teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a  belső modell jelentős módosításának, a  belső modell 
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a  standard modellhez való visszatérés, a  standard 
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,

32. a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
33. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy 

viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
34. biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített 

befolyás megszerzésének engedélyezése,
35. biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése, 

amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

36. biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
37. különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
38. a biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről 

szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele 
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,

39. a Bit. 6.  mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a  Bit. 222. és 223.  §-ában meghatározott 
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,

40. az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban 
adódó szavatolótőke-hiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,

41. a biztosító egyesület alapszabályának a  tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai 
módosításának engedélyezése, ha az  egyesület a  tagi vagyonrészeket a  szavatoló tőke számításakor 
figyelembe veszi,

42. a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
43. az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az  alárendelt 

kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
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44. a kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben a  szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem 
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti engedély,

45. a biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. 
(III.  12.) Korm. rendelet 9. és 10.  §-a, illetve a  2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a  különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a  felügyeleti 
hatóságok között a  különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel 
és információcserével kapcsolatos eljárásokra, valamint a  különleges célú gazdasági egységek általi 
adatszolgáltatás formátumának és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról szóló, 2015. március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési 
kiigazítás alkalmazásának engedélyezése,

46. az önsegélyező pénztár kivételével az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a  továbbiakban: önkéntes 
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

47. átalakulás során, az  önsegélyező pénztár kivételével a  jogutód önkéntes pénztár részére engedély 
a tevékenység megkezdéséhez,

48. az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
49. önkéntes pénztári választható portfóliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
50. önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
51. az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szüneteltetésének engedélyezése,
52. magánnyugdíjpénztár átalakulása során a  jogutód pénztár részére a  tevékenység megkezdésének 

engedélyezése,
53. a szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése 

magánnyugdíjpénztár esetén,
54. magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
55. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
56. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagfelvétele ideiglenes szüneteltetésének, tevékenysége 

szüneteltetésének engedélyezése,
57. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény állománya átruházásának engedélyezése,
58. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
59. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az  Európai Unió más tagállamában és az  Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény alapításának, vagy az  Európai Unió más tagállamában és az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézményben részesedés megszerzésének engedélyezése,

60. egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével, annak visszaállításával kapcsolatos 
határozat, ideértve az egyidejűleg bírságot is tartalmazó határozatot,

61. az 5 milliárd forintot meghaladó nyilvános értékpapír-kibocsátással kapcsolatos határozatok.
 (8) A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti 

következő esetekben:
a) a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e  tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb 

engedély kiadása, valamint a  jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása iránti eljárásban 
hozott végzések,

b) – a  (4) bekezdés b) pontjában foglalt döntés kivételével – a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, 
a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 
statisztikai, valamint a (4) bekezdés c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
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 (9) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az (1), (3), (5)–(7), (13)–(15) és (17) bekezdésben nem 
nevesített esetekben.

 (10) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az  engedély módosítása és visszavonása iránti eljárásban 

hozott végzések,
b) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 

statisztikai, valamint a (4) bekezdés c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (11) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az  (2)  bekezdés b)  pontja és 

a (4) bekezdés c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján, 
a vezetése alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés alkalmazása,

b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az  (2)  bekezdés b)  pontja szerint 
elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi 
ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, 
meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről 
való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem 
visszautasítását is.

 (12) A  Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az  1.  § a)  pontja szerinti döntést a  bírságköveteléssel kapcsolatos 
halasztásra vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.

 (13) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő 
esetekben:
a) az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:

aa) idéző végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,

b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.
 (14) A Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály vezetője hoz döntést a feladatkörébe tartozó, az 1. § a) pontja szerinti 

következő esetekben:
a) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása,
b) a 2. § (6) bekezdés h) pontja alá nem tartozó egyéb végzések.

 (15) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység 
illetékes főosztályvezetője, főosztályvezető által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén 
az  önálló osztály vezetője hoz döntést az  1.  § a)  pontja szerinti, az  általa irányított főosztály, önálló osztály 
feladatkörébe tartozó következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) a kérelemre induló fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  kérelmet visszautasító, valamint az  eljárást 

megszüntető végzések,
f ) a Bszt. szerinti függő ügynök, további közvetítő és a  Kbftv. szerinti közvetítő, további közvetítő 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntés,
g) Hpt. szerinti kiemelt közvetítő igénybevétele kapcsán hozott döntés,
h) hatósági bizonyítvány kiállítása.
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 (16) Az Általános jogi főosztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyeleti díj tartozást és késedelmi pótlék tartozás megállapító határozat,
b) a felügyeleti díj és bírság, valamint késedelmi pótlék tartozás meg nem fizetése miatt végrehajtás 

elrendelésével és megszüntetésével kapcsolatos végzés,
c) a felügyeleti díj és annak késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének 

halasztása, részletfizetése iránti kérelemre indult eljárásban a  hiánypótlást elrendelő végzés, a  kérelem 
elbírálásáról szóló, valamint a  kérelemre indult eljárást megszüntető, a  felügyeleti díj és annak késedelmes 
megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék mérséklése és elengedése iránti kérelmet visszautasító 
végzés,

d) a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és 
részletfizetés iránti kérelemre indult ügyben a hiánypótlást elrendelő végzés,

e) a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és 
részletfizetés iránti kérelem elbírálásáról szóló végzés, kivéve, ha ez  utóbbi kérelem a  bírság megfizetése 
halasztására vagy részletekben történő teljesítésére is irányul.

 (17) A  vizsgálatvezető hoz döntést – a  (8)  bekezdés b)  pontjában, a  (10)  bekezdés b)  pontjában és a  (11)  bekezdés 
b)  pontjában foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti, a  felügyelt szervezettel kapcsolatos felügyelet 
gyakorlása során, az  ellenőrzési eljárás vagy felügyeleti ellenőrzés, illetve a  helyszíni kutatás során végzés 
formájában történő adatbekérés esetében.

 (18) Amennyiben a döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a döntés meghozatala az (1)–(17) bekezdés 
szerint egyidejűleg különböző személyek vagy szerv hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra jogosult
a) a PST érintettsége esetén a PST,
b) – különböző vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén – az SZMSZ 

szerint a magasabb vezetési szinten álló személy,
c) – azonos vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén, illetve 

amennyiben a  b)  pont alapján nem határozható meg a  döntéshozatalra jogosult személy – a  felügyelt 
szervezet felügyeletéért SZMSZ szerint felelős szervezeti egység tekintetében vezetői hatáskörrel rendelkező 
személy.

3. § (1) A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:
a) a független vagy ideiglenes vagyonértékelés jóváhagyása,
b) a szanálási feltételek fenn nem állta vagy fennállta tényének megállapítása,
c) a szanálási biztos kirendelése és visszahívása,
d) az áthidaló intézmény feletti irányítás gyakorlása körében hozott döntések,
e) áthidaló intézmény működésének meghosszabbítása, megszüntetése,
f ) a szanálási vagyonkezelő feletti tulajdonosi jogok gyakorlása körében hozott döntések,
g) a hitelezői feltőkésítést követő reorganizációs terv elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
h) a szanálás megszüntetése,
i) a szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény és 

a teljesítésére adott határidő meghatározása, illetve a követelmény alóli mentesítés,
j) a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapításával történő 

lezárása,
k) a rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
l) a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.

 (2) A Szanálási igazgatóság igazgatója hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti, az (1) bekezdésbe nem tartozó következő 
esetekben:
a) a szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárás megindítása és független értékelő kirendelése,
b) egyéb szakértő kirendelése,
c) a szakértői díj megállapítása,
d) a szanálási költségek szanálás alá vont intézménnyel való megtéríttetése,
e) a szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok 

hatósági úton történő elhárítása,
f ) a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül 

történő lezárása,
g) rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
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h) a nem rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
i) a szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság 

alkalmazása,
j) az intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező, eljárást 

felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
k) a hiánypótlásra felhívó végzés,
l) a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó 

végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
m) az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
n) az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
o) a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.

4. §  A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre, befektetési vállalkozásra vonatkozó tőkepuffer 

képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b) rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

5. § (1) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz az 1. § d) pontja szerinti döntést a bizalmi 
vagyonkezelő tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, az engedély visszavonása esetében.

 (2) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti, az (1) és (3) bekezdésben nem nevesített esetekben.

 (3) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység 
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó 
következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) hatósági bizonyítvány kiállítása.

3. Hatósági döntések aláírása

6. § (1) A döntéshozó személy jogosult az általa hozott döntés aláírására.
 (2) A  döntéshozó akadályoztatása vagy a  2–5.  §-ban a  döntéshozatalra kijelölt munkakör betöltetlensége esetén 

a helyettesítésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

4. Helyettesítésre vonatkozó szabályok

7. § (1) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén
a) az alelnököt az  ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az  általa kijelölt 

ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén 
az igazgató,

b) az ügyvezető igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt igazgató vagy 
– az igazgatói munkakör betöltetlensége esetén – főosztályvezető,

c) az igazgatót az  általa vagy az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt, vezetői hatáskörrel 
rendelkező személy,

d) a főosztályvezetőt az  általa vagy az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt osztályvezető, 
illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,

e) az önálló osztály vezetőjét az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt főosztályvezető, 
osztályvezető, illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,

f ) az osztályvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
g) a vizsgálatvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője
helyettesíti.
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 (2) A  hatáskörgyakorlásra jogosult vezetői munkakör betöltetlensége esetén, helyettes kijelölésének, megbízásának 
hiányában, továbbá a  hatáskörgyakorlásra jogosult és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén, 
az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezető a hatáskör gyakorlója.

 (3) A  hatáskörgyakorlásra az  (1) és (2)  bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra nem 
delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések

8. §  A  döntés módosítására, visszavonására, kijavító és kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

10. §  E rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a hatálybalépés napján a Magyar Nemzeti 
Bank végleges döntést nem hozott.

11. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint 
a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 19/2019. (XII. 18.) PM rendelete
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes 
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól 
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kizárólag multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrált (szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában 
bejegyzett tőzsdére be nem vezetett) értékpapír kibocsátójára vonatkozó rendszeres és rendkívüli tájékoztatás 
szabályait a multilaterális kereskedési rendszer működtetője szabályzatban állapítja meg.
(1b) A  Tpt. 199.  § (3)  bekezdésében meghatározottak teljesítése során a  kibocsátónak a  piaci visszaélésekről 
(piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, 
a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) 19.  cikkének rendelkezéseit, 
valamint e rendelet rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója az éves jelentést az 1. melléklet, a féléves jelentést 
a 2. melléklet szerint készíti el és teszi közzé.
(2) A  rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek legalább a  4.  mellékletben meghatározott információk 
vonatkozásában kell eleget tenni.”

3. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozott információ korlátozástól mentes elérhetősége érdekében a  kibocsátó a  szabályozott információt 
egyidejűleg)
„a) közzétételre megküldi legalább egy, a  befektető számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média 
szerkesztőségének,”

4. §  A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A Rendelet 1.  § (1)  bekezdésében az „a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási” 
szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § (1) Ez  a  rendelet a  szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 19/2019. (XII. 18.) PM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet 1. pontjában a „Magyarországi székhelyű szabályozott piacra be nem vezetett 
értékpapír kibocsátója a féléves jelentést a 2. melléklet vagy a 3. melléklet alapján készíti el.” szövegrész.

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