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II. Törvények

2022. évi XLII. törvény
szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról és kezeléséről*

A Hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a  második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet 
eredményezett, és megváltoztatta az  európai gazdasági helyzetet is. A  humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a  nemzetközi, 
gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a  hatékony, gyors nemzeti 
válaszok kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a  menekülő emberek segítésére, 
támogatására, elhelyezésére, valamint a  felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a  következmények enyhítése 
érdekében, továbbá annak biztosítása végett, hogy az  ország mielőbb maga mögött hagyja a  háború káros következményeit,  
a Kormány a veszélyhelyzet meghosszabbítására tesz javaslatot.
A vonatkozó felhatalmazás megadására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §  Ez a  törvény az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.)  
szerinti veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

2. § (1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetet 
a KR1. hatálybalépését követő 210. nap kezdetéig meghosszabbítsa.

 (2) Az Országgyűlés a veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

3. §  Az Országgyűlés jóváhagyja a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 425/2022. (X. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR2.), amellyel a Kormány az Alaptörvény 
53.  cikk (1)  bekezdése alapján, rendkívüli intézkedésként a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
  1. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)  

Korm. rendeletet,
  2. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendeletet,
  3. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából 

stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,

  4. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.)  
Korm. rendeletet,

  5. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)  
Korm. rendeletet,

  6. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,
  7. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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  8. a földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendeletet,

  9. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendeletet,

 10. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,

 11. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló  
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,

 12. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény 
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,

 13. az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletet,

 14. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendeletet,

 15. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet,
 16. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendeletet,

 17. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendeletet,

 18. az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CVI.  törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)  
Korm. rendeletet,

 19. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

 20. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

 21. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

 22. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendeletet,

 23. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

 24. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
 25. a veszélyhelyzet ideje alatt a  szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel 

érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az  azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló  
104/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet,

 26. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
egyes szabályokról, valamint a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló  
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet,

 27. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendeletet,

 28. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,

 29. a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,

 30. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet,

 31. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.)  
Korm. rendeletet,

 32. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet,
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 33. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendeletet,

 34. az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendeletet,
 35. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.)  

Korm. rendeletet,
 36. a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendeletet,
 37. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendeletet,
 38. az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020.  évi CVII.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló  
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet,

 39. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet,

 40. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendeletet,

 41. az egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendeletet,

 42. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendeletet,

 43. a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról szóló 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendeletet,

 44. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendeletet,

 45. a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről szóló  
246/2022. (VII. 8.) Korm. rendeletet,

 46. a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendeletet,
 47. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  

2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendeletet,
 48. a Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 

254/2022. (VII. 15.) Korm. rendeletet,
 49. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény médiaszolgáltatási 

díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló  
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendeletet,

 50. az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet,
 51. a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet,
 52. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendeletet,
 53. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendeletet,
 54. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendeletet,
 55. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendeletet,

 56. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendeletet,

 57. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.)  
Korm. rendeletet,

 58. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992.  évi XLIV.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendeletet,

 59. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)  
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.)  
Korm. rendeletet,
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 60. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.)  
Korm. rendeletet,

 61. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.)  
Korm. rendeletet,

 62. az egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendeletet,

 63. a veszélyhelyzet ideje alatt a  tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló  
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendeletet,

 64. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.)  
Korm. rendeletet,

 65. a veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti 
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendeletet,

 66. a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló  
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendeletet,

 67. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendeletet,

 68. a veszélyhelyzet ideje alatt a  társasházakról szóló 2003.  évi CXXXIII.  törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletet,

 69. az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.)  
Korm. rendeletet,

 70. az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról 
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletet,

 71. az egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletet,
 72. az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.)  

Korm. rendeletet,
 73. a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletet,
 74. a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, 

nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.)  
Korm. rendeletet,

 75. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletet,

 76. a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendeletet,

 77. az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.)  
Korm. rendeletet,

 78. a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 343/2022. (IX. 9.)  
Korm. rendeletet,

 79. a veszélyhelyzet ideje alatt a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletet,

 80. a veszélyhelyzet ideje alatt a  vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletet,

 81. az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,
 82. az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,
 83. az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 

355/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,
 84. az egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról 

szóló 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,
 85. a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,
 86. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló  

833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a  belarusz helyzetre és Belarusznak az  Ukrajna elleni orosz 
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agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK  
tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet,

 87. a veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 
hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas 
vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.)  
Korm. rendeletet,

 88. a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendeletet,
 89. a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.)  

Korm. rendeletet,
 90. a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a  kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletet,
 91. az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásáról szóló 2017.  évi LII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletet,

 92. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló  
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletet,

 93. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályairól, valamint a  veszélyhelyzet ideje alatt a  szomszédos országban fennálló 
humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az  azzal 
kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
379/2022. (X. 5.) Korm. rendeletet,

 94. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.)  
Korm. rendeletet,

 95. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében 
történő felfüggesztéséről szóló 387/2022. (X. 14.) Korm. rendeletet,

 96. a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendeletet,
 97. a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, 

díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére 
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.) Korm. rendeletet,

 98. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994.  évi XLII.  törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 393/2022. (X. 19.)  
Korm. rendeletet,

 99. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 401/2022. (X. 21.) Korm. rendeletet,

100. a veszélyhelyzet idején a  háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának 
kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendeletet,

101. a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és 
a mikrogridek létrehozásáról szóló 414/2022. (X. 26.) Korm. rendeletet,

102. a veszélyhelyzetre tekintettel a  mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendeletet,

103. az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendeletet,

104. a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendeletet,
105. az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 

ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az  egyes 
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló  
419/2022. (X. 27.) Korm. rendeletet,

106. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 420/2022. (X. 27.)  
Korm. rendeletet,

107. a külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény szerinti díjazás kifizetésének 
veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendeletet
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a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, a  KR2.-ben foglalt eltérésekkel újból hatályba léptette, ezáltal 
az 1–107. pont szerinti kormányrendeletek hatályvesztéséhez köthető joghatások nem álltak be, és az 1–107. pont 
szerinti kormányrendeletek folytonosan alkalmazandóak tovább.

4. §  Ez a  törvény nem érinti a  Kormány azon jogkörét, hogy a  veszélyhelyzetet, ha kihirdetésének feltételei már  
nem állnak fenn, megszüntesse.

5. §  Ez a törvény a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdése a KR1. hatálybalépését követő 210. napon hatályát veszti.
 (2) Ez a törvény a 2. § (1) bekezdése hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

7. §  A 2. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény 51. cikk (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó rendelkezésnek minősül.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2022. évi XLIII. törvény
a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról*

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

1. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény
a) 5.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (7)  bekezdésében, 9.  § (8)  bekezdésében, 10.  § 

(2) bekezdésében az „az iparügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
b) 8. § (2) bekezdésében az „Az iparügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg
lép.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

2. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény 12.  § (2)  bekezdésében az  „iparügyekért” 
szövegrész helyébe az „energiapolitikáért” szöveg lép.

3. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosítása

3. §  A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Magyarország minisztériumai a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Energiaügyi Minisztérium,
d) Építési és Közlekedési Minisztérium,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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e) Honvédelmi Minisztérium,
f ) Igazságügyi Minisztérium,
g) Kulturális és Innovációs Minisztérium,
h) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
i) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
j) Miniszterelnökség és
k) Pénzügyminisztérium.”

4. § (1) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Magyarország minisztériumai a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Energiaügyi Minisztérium,
d) Építési és Közlekedési Minisztérium,
e) Gazdaságfejlesztési Minisztérium,
f ) Honvédelmi Minisztérium,
g) Igazságügyi Minisztérium,
h) Kulturális és Innovációs Minisztérium,
i) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
j) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
k) Miniszterelnökség és
l) Pénzügyminisztérium.”

 (2) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással jön létre.”

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2022. évi XLIV. törvény
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása 
érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról*

Az Országgyűlés az  európai uniós költségvetési források felhasználásának még hatékonyabb ellenőrzését ellátó 
intézményrendszer létrehozása, valamint az  uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 
2020. december 16-i (EU) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárás keretében javasolt intézkedéseknek 
való megfelelés céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállása

1. § (1) Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) autonóm államigazgatási szerv.
 (2) A Főigazgatóság – ideértve a főigazgatót, a főigazgató-helyettest és a teljes állományát – feladatainak ellátásában 

funkcionálisan és szakmailag teljesen független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy 
vagy szerv által nem utasítható, feladatköre ellátásához más személytől vagy szervtől iránymutatást nem kérhet, 
feladatait minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi 
befolyásolástól mentesen köteles ellátni.

 (3) A Főigazgatóság székhelye Budapest.

2. A Főigazgatóság költségvetése

2. § (1) A Főigazgatóság fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv.
 (2) A Főigazgatóság költségvetése a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet.
 (3) A Főigazgatóság a költségvetésére vonatkozó javaslatát és a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját 

maga állítja össze, és azt a  Kormány változtatás nélkül terjeszti be a  központi költségvetésről, illetve az  annak 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek.

 (4) A  Főigazgatóság költségvetése kizárólag a  Főigazgatóság hozzájárulásával módosítható, ha a  módosítás 
megfelelően és nyilvánosan indokolt és nem veszélyezteti a Főigazgatóság feladatainak eredményes és időben való 
ellátását.

3. A Főigazgatóság feladatellátása

3. § (1) A Főigazgatóság ellátja
a) a 6–10. §-ban meghatározott támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági, audithatósági és auditszervi 

feladatokat,
b) az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatait.

 (2) A  Főigazgatóság ellátja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi 
XXVII. törvényben meghatározott, az Integritás Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági 
Bizottság működésével kapcsolatos feladatokat.

 (3) A Főigazgatóság ellátja az európai támogatásokat auditáló szerv jogszabályban meghatározott feladatait.
 (4) A Főigazgatóság vezetője az Országgyűlés számára készített éves beszámolójában tájékoztatást ad a Főigazgatóság 

előző évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján 
tett intézkedésekről.

4. Kapcsolattartás más szervekkel

4. § (1) A  Főigazgatóság nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a  nemzetközi és európai uniós támogatások 
tekintetében közös ellenőrzéseket végezhet a szerződésben vagy megállapodásban meghatározott szervezettel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A  Főigazgatóság más állami és nem állami szervekkel megállapodásokat köthet a  kommunikációra és 
az  információcserére vonatkozóan, valamint feladatkörében a  hatáskörei gyakorlására vonatkozó gyakorlati 
módozatok megkönnyítése érdekében. A  megállapodások csak a  személyes adatok és egyéb adatok védelmére 
vonatkozó követelmények betartása mellett köthetők meg.

5. A Főigazgatóságnál foglalkoztatottakra alkalmazandó szabályok

5. §  A Főigazgatóság főigazgatója, főigazgató-helyettesei és köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára – az e törvényben 
foglalt eltérésekkel – a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi 
CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A FŐIGAZGATÓSÁG FELADATAI

6. A Főigazgatóság ellenőrzési hatósági és audithatósági feladatai

6. § (1) A  Főigazgatóság ellátja az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az  1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben, valamint az  előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) 
létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági 
rendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági feladatokat a 2007–2013 programozási időszak tekintetében.

 (2) A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az  Európai Szociális Alappal, a  Kohéziós Alappal, a  Leginkább 

Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, az  Európai Tengerügyi és Halászati 
Alappal, valamint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel,

b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,
c) a Belső Biztonsági Alappal,
d) a Duna Transznacionális Programmal,
e) az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Programmal,
f ) az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Programmal,
g) az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Programmal,
h) a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programmal
kapcsolatos audithatósági feladatokat.

 (3) A Főigazgatóság ellátja a 2021–2027 programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal,
b) az Európai Szociális Alap Plusszal,
c) a Kohéziós Alappal,
d) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alappal,
e) az Igazságos Átmenet Alappal,
f ) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,
g) a Belső Biztonsági Alappal,
h) a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszközzel és a
i) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközzel
kapcsolatos audithatósági feladatokat.

7. §  A Főigazgatóság az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek 
tekintetében
a) elvégzi a  projektmegvalósítással összefüggésben az  Európai Bizottsághoz benyújtandó időközi- és 

záróegyenleg-kifizetés iránti kérelmekben szereplő költségek vizsgálatát a  támogatási megállapodásban 
rögzített szempontok szerint, és

b) a támogatási megállapodásban előírt feltételeknek való megfelelés esetén a  projektek keretében 
elszámolható költségek valódiságáról, elszámolhatóságáról a  támogatási megállapodásban meghatározott 
formában jelentést állít ki.
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8. § (1) A Főigazgatóság ellátja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz audithatósági feladatait.
 (2) A Főigazgatóság az Európai Bizottság iránymutatásai és a nemzetközileg elfogadott auditstandardok alapján

a) elkészíti a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (a  továbbiakban: HET) végrehajtáshoz szükséges 
auditstratégiát, amely meghatározza
aa) az auditmegközelítést és a kockázatelemzés módszertanát,
ab) a HET keretében végrehajtott reformok és beruházások különböző végrehajtási szakaszaiban 

elvégzendő ellenőrzések gyakoriságát és típusát – rendszerellenőrzés, mérföldkövek és célértékek 
mintán végzett tételes vizsgálata, dokumentumalapú és helyszíni vizsgálat –,

ac) a mérföldkövek és célértékek elérését alátámasztó adatok megbízhatóságának ellenőrzését,
b) elkészíti a  kockázatelemzés eredményeit felhasználva az  éves ellenőrzési tervet, ennek alapján vizsgálja 

a belső kontrollrendszer működését, valamint az intézkedések végrehajtását,
c) véleményezi az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó 

tagállami választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,
d) kialakítja az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát 

vizsgáló ellenőrzések során felvetett kérdésekre adandó tagállami választ, lefolytatja a  szükséges 
tárgyalásokat,

e) auditálja az intézményrendszer szereplőinek működési szabályrendszerét,
f ) évente rendszerellenőrzést végez,
g) a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan elvégzi a  beruházásokkal és reformokkal kapcsolatosan 

az  Európai Bizottság felé a  mérföldkövek és célértékek teljesüléséhez kapcsolódóan bejelentett adatok 
megbízhatóságának szubsztantív teszteléses ellenőrzését,

h) ellenőrzési hatókörébe tartoznak az  (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk 
(2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok,

i) elkészíti az  általa végzett ellenőrzések összefoglalását, ideértve az  azonosított hiányosságokat és az  előírt, 
megtett kiigazító intézkedéseket is, és megküldi a  nemzeti hatóságnak az  ellenőrzési összefoglaló 
összeállítása céljából,

j) ellenőrzései alapján meghatározza azt az Európai Bizottság iránymutatása szerinti bizonyossági szintet, amely 
a nemzeti hatóság vezetője által kibocsátott vezetői nyilatkozat szerint lefedett területekre vonatkozik,

k) felelős annak megállapításáért, hogy az  irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyan védik-e az  Európai 
Unió pénzügyi érdekeit, és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a  végrehajtás előrehaladásáról és 
eredményeiről,

l) rendszerellenőrzések és szubsztantív tesztelések végzésével megvédi az Európai Unió pénzügyi érdekeit.
 (3) A  Főigazgatóság az  Európai Bizottsághoz benyújtandó kifizetési kérelemhez auditösszefoglalót készít, mely 

tartalmazza
a) az éves rendszerellenőrzés következtetéseit és javaslatait,
b) a szubsztantív teszteléseinek következtetéseit és a kapcsolódó javaslatait,
c) az elvégzett ellenőrzések összefoglalását, ideértve az  azonosított fő hiányosságokat és a  megtett kiigazító 

intézkedéseket is,
d) az auditstratégia változásait,
e) a HET belső kontroll rendszerének változásait,
f ) a korábbi auditok ellenőrzési megállapításainak nyomon követéséről szóló információkat,
g) információkat az  ARACHNE kockázatértékelő eszköznek a  nemzeti hatóság és a  lebonyolító szervek általi 

alkalmazásáról és a  HET támogatásban részesülő végső kedvezményezettekre vonatkozó adatelemzések 
eredményeit,

h) tájékoztatást az  elvégzett ellenőrzésekkel összefüggésben feltárt kettős finanszírozásról, csalásról, 
korrupcióról és összeférhetetlenségről,

i) a nemzeti hatóság vezetője által kibocsátásra kerülő vezetői nyilatkozat által lefedett területekre vonatkozó 
bizonyossági szintet.

9. §  A Főigazgatóság az  irányító hatósággal kötött megállapodás szerint ellátja a  Brexit Alkalmazkodási Tartalékkal 
kapcsolatos audithatósági feladatokat.



7778 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 192. szám 

7. A Főigazgatóság egyéb európai uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatai

10. §  A Főigazgatóság ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, 
valamint az  azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatokat, így elvégzi 
különösen
a) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenőrzéseket,
b) az európai területi együttműködési programokkal (Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési 

Program, Interreg V-A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program és Interreg V-A Szlovénia–
Magyarország Együttműködési Program) kapcsolatos ellenőrzéseket és auditszervi feladatokat,

c) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az  EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos 
ellenőrzéseket,

d) a Svájci–Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
e) az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
f ) ellátja az  Interreg Central Europe transznacionális együttműködési program, az  Interreg Europe 

interregionális együttműködési program és az  URBACT III interregionális együttműködési program 
auditorcsoportbeli magyar tagságával járó feladatokat.

11. §  A Főigazgatóság a csalás és a korrupció elleni fellépés megfelelő biztosítása érdekében a 6–10. §-ban meghatározott 
feladatai és az uniós támogatásokra vonatkozó rendeletek keretében
a) alkalmazza és figyelembe veszi az ARACHNE kockázatértékelő eszközt,
b) véleményezi az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazására és eredményeinek felhasználására 

vonatkozó módszertant,
c) ellenőrzi az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használatát, valamint az annak részére történő adatküldést,
d) eljár a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint,
e) résztvevőket delegál az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és 

korrupció elleni képzésekre, és
f ) folyamatosan vizsgálja az  európai támogatások felhasználásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó 

intézkedések végrehajtását.

8. Az európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzésének eljárásrendje

12. § (1) A  Főigazgatóság az  európai uniós és a  nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységét 
a  vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok, valamint a  nemzetközi ellenőrzési standardok szerint elkészített, 
a Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

 (2) Az  ellenőrzési tevékenysége kapcsán a  Főigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen 
az alábbiak tekintetében:
a) az ellenőrzési stratégiák és az éves ellenőrzési tervek kidolgozása,
b) az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása,
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
d) a megállapítások, következtetések és javaslatok kidolgozása,
e) az ellenőrzések során észlelt szabálytalanságok megállapítása,
f ) az ellenőrzési jelentések, az éves ellenőrzési jelentések és a záró ellenőrzési jelentések elkészítése,
g) az éves vélemények, valamint a zárónyilatkozatok kiadása,
h) humánpolitikai döntések, valamint
i) az informatikai alkalmazások kiválasztása, fejlesztése.

 (3) A  Főigazgatóság ellenőrzési jogköre kiterjed a  6–10.  §-ban meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési 
támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre
a) a lebonyolításban érintett szervezeteknél,
b) a kedvezményezetteknél (HET esetében végső kedvezményezettnél), és
c) a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az  ezekre kötött szerződések 

teljesítésének vizsgálatára, ebben a  vonatkozásban azon szerződő felekre is, amelyek a  szerződés 
teljesítéséért felelősek, vagy abban közreműködnek.

 (4) A Főigazgatóság személyes adatot ellenőrzési tevékenysége céljából, az ahhoz szükséges mértékben, az ellenőrzés 
dokumentumainak megőrzéséig kezelhet.
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 (5) A Főigazgatóság ellenőrzése során az ellenőrzött szerv, szervezet vagy más – az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
adatok, tények, információk birtokában lévő – személy, szervezet vezetője, alkalmazottja a  jogszabályokban 
meghatározottak szerint adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.

13. § (1) A  Főigazgatóság ellenőre (a  továbbiakban: ellenőr) a  Főigazgatóság által kiállított megbízólevél alapján végzi 
az ellenőrzéseket.

 (2) Az ellenőr az alábbiakra jogosult:
a) az ellenőrzött szervezet helyiségeibe belépni, figyelemmel az  ellenőrzött szervezet biztonsági előírásaira, 

munkarendjére,
b) az ellenőrzött szervezetnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minősített adatot, adó- és üzleti vagy egyéb 

titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba (ideértve a  személyzeti anyagokat is), az  elektronikus 
adathordozón tárolt archív és élő adatokba betekinteni a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi 
előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

c) az ellenőrzött szervezet vezetőjétől és az ellenőrzéssel érintett kérdésben eljáró alkalmazottjától írásban vagy 
szóban információt kérni,

d) az ellenőrzött szervezet működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más 
szervektől,

e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni a főigazgatónál.
 (3) Az ellenőrzés megállapításainak bizonyítására felhasználható:

a) az eredeti okirat, amely a gazdasági esemény elsődleges okirata (bizonylata),
b) a másolat, amely az eredeti okirat szöveghű, hitelesített másolata,
c) a kivonat, amely az eredeti okirat meghatározott részének, részeinek szöveghű, hitelesített másolata,
d) a tanúsítvány, amely több eredeti okiratnak az ellenőr által meghatározott szövegrészét és számszaki adatait 

tartalmazza,
e) a közös jegyzőkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyről nincs egyéb okirat, de amelynek 

valódiságát az ellenőr és az ellenőrzött szervezet illetékes vezetője (alkalmazottja) közösen megállapítja, és 
e tényt aláírásával igazolja,

f ) fénykép, videofelvétel vagy más kép-, hang- és adatrögzítő eszköz, amely alkalmazható az  ellenőr által 
szemrevételezett helyzet, állapot hiteles igazolására,

g) a szakértői vélemény, amely a  speciális ismereteket igénylő szakkérdésekben felkért szakértő által adott 
értékelés,

h) az ellenőrzött szervezet alkalmazottjának nyilatkozata,
i) a többes nyilatkozat, amely több személynek külön-külön vagy együttesen tett nyilatkozata ugyanazon 

tényállásról.
 (4) A  másolatot, a  kivonatot és a  tanúsítványt az  ellenőrzött szervezet vezetője vagy az  általa megbízott személy 

hitelesíti. A  hitelesítő az  okiratban foglaltak valódiságát a  hitelesítés időpontjának feltüntetése mellett aláírásával 
igazolja.

 (5) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti kivonat hitelesítésnél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy 
a kivonat mely eredeti okirat melyik oldalának mely szövegrészét tartalmazza.

 (6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti tanúsítvány hitelesítésénél a „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, 
hogy mely okiratok alapján készült.

 (7) A (3) bekezdés f ) pontja szerinti fényképet és az egyéb módon rögzített információkat az ellenőrzött szervezetnek 
a  rögzítésnél jelen lévő alkalmazottja jegyzőkönyvben hitelesíti a  rögzítés időpontjának, helyének és tárgyának 
megjelölésével.

14. § (1) A  helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább öt nappal, szóban vagy írásban be kell jelenteni 
az  ellenőrzött szervezet vezetőjének. Ennek keretében a  vizsgálatvezető tájékoztatást ad az  ellenőrzés céljáról 
és formájáról, a  jogszabályi felhatalmazásról. Az  előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az  – a  rendelkezésre 
álló adatok alapján – meghiúsíthatja a  helyszíni ellenőrzés eredményes lebonyolítását. Az  előzetes bejelentés 
elhagyásáról a vizsgálatvezető dönt.

 (2) A  helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az  ellenőr köteles bemutatni a  megbízólevelét az  ellenőrzött szervezet 
vezetőjének vagy ha az ellenőrzött szervezet vezetője nincs jelen, akkor az ellenőrzött szervezet alkalmazottjának. 
Az ellenőrzött szervezet vezetőjének távolléte nem jelenti az ellenőrzés lefolytatásának akadályát.
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 (3) A  helyszíni ellenőrzés során az  ellenőrzött szervezet vezetőjétől teljességi nyilatkozatot kell kérni, amelyben 
az  ellenőrzött szervezet vezetője igazolja, hogy az  ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körébe tartozó 
valamennyi okmányt, illetve információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta.

15. § (1) Az  ellenőrzést a  Főigazgatóság főigazgatója megszakíthatja, amennyiben a  Főigazgatóságnak soron kívüli 
ellenőrzést kell lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezető vagy az ellenőr akadályoztatva van.

 (2) Az  ellenőrzést a  Főigazgatóság főigazgatója felfüggesztheti, amennyiben a  számviteli rend állapota, 
a  dokumentáció és a  nyilvántartások hiányossága, illetve az  ellenőrzött jogsértő magatartása az  ellenőrzés 
folytatását akadályozza.

 (3) A  Főigazgatóság főigazgatója az  ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja 
az ellenőrzött szervezet vezetőjét, amelyben az ellenőrzés felfüggesztése esetén határidő megállapításával felhívja 
az ellenőrzött szervezet vezetőjét az akadály megszüntetésére.

16. § (1) Az ellenőrzésekről – szükség esetén megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó – ellenőrzési 
jelentés készül, amelynek tervezetét a Főigazgatóság megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének, továbbá annak, 
akire vonatkozóan a  jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (e § alkalmazásában a  továbbiakban 
együtt: érintett). Több ellenőrzött szervezetet érintő ellenőrzés esetén a  Főigazgatóság a  tervezetnek csak 
a vonatkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek.

 (2) A  jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a  záradékot, amely szerint az  érintettek kötelesek észrevételeiket 
a  jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt – rendszerellenőrzés esetén huszonkét – napon belül 
megküldeni a Főigazgatóság részére. A határidőt követően beérkezett észrevételeket a Főigazgatóság nem köteles 
figyelembe venni, amire a  záradékban fel kell hívni az  érintett figyelmét. Elektronikus formában megküldött 
jelentéstervezet esetében a kézhezvétel dátuma a kézbesítési visszaigazolás időpontja.

 (3) Ha az  érintett a  rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélés tartható, 
rendszerellenőrzés esetén megbeszélést kell tartani.

 (4) Az  észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a  vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén 
a  megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az  észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül 
az érintetteknek tájékoztatást ad, és az el nem fogadott észrevételeket indokolja.

 (5) Az elfogadott észrevételeknek megfelelően a vizsgálatvezető a jelentést módosítja.
 (6) Az  ellenőrzési jelentés az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott eljárást követően lezárásra kerül, a  jelentést 

a Főigazgatóság főigazgatója megküldi az érintetteknek.

17. § (1) Az  ellenőrzött szervezet vezetője a  szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a  vonatkozó 
határidők megjelölésével az  ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési tervet 
készít. Indokolt esetben a vizsgálatvezető ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

 (2) Az ellenőrzött szervezet vezetője felelős az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért.

18. §  Az ellenőrzött szervezet vezetője minden év november 30-áig tájékoztatást ad a Főigazgatóság főigazgatója részére 
a  Főigazgatóság ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről 
a megvalósítást alátámasztó dokumentumok csatolásával.

III. FEJEZET
A FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

9. A Főigazgatóság szervezete

19. §  A Főigazgatóság szervezetében igazgatóságok és osztályok működhetnek.

20. §  A Főigazgatóság szervezetét a Főigazgatóság főigazgatója által kiadott szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
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10. A Főigazgatóság főigazgatója

21. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató (a továbbiakban: főigazgató) vezeti.
 (2) A főigazgatót a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök öt évre nevezi ki.
 (3) Főigazgatónak olyan személy nevezhető ki, aki

a) rendelkezik jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel,
b) minden kétséget kizáróan független, és
c) összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.

 (4) Nem nevezhető ki főigazgatónak olyan személy, aki a kinevezést megelőző öt évben a 28. § (1) bekezdés a) vagy 
b) pontja szerinti tisztséget vagy megbízatást töltött be.

 (5) A  főigazgató megbízatása lejártával újra kinevezhető. A  főigazgató megbízatásának lejárta után mindaddig 
hivatalában marad, amíg az új főigazgató kinevezésre nem kerül.

22. § (1) A főigazgató jogviszonya megszűnik:
a) a megbízatási időtartam leteltével,
b) a 70. életév betöltésével,
c) lemondásával,
d) a (7) bekezdés szerinti esetben,
e) halálával.

 (2) A főigazgató a miniszterelnökhöz intézett írásos nyilatkozattal tisztségéről bármikor lemondhat. Lemondás esetén 
a lemondási idő a lemondás benyújtásától számított 60 nap. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem 
szükséges. A lemondást nem kell indokolni.

 (3) A  főigazgató jogviszonyának megszűnését lemondás és a  70. életév betöltése esetén a  miniszterelnök indítványa 
alapján a köztársasági elnök állapítja meg.

 (4) A miniszterelnök a főigazgató jogviszonyának megszüntetése iránt bíróság előtt közigazgatási pert indíthat, ha
a) az Integritás Hatóság a  28.  § (8)  bekezdése, a  28.  § (12)  bekezdése vagy a  29.  § (5)  bekezdése alapján 

kezdeményezi a főigazgató jogviszonyának megszüntetését, vagy
b) a kinevezése feltételei már nem állnak fenn.

 (5) A miniszterelnök a (4) bekezdés szerinti keresetlevelet a főigazgató részére egyidejűleg megküldi.
 (6) A bíróság a (4) bekezdés szerinti perben a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per szabályai szerint jár el azzal, 

hogy a pert a főigazgató ellen kell megindítani, és a perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A bíróság 
a keresetről harminc napon belül dönt.

 (7) Ha a  bíróság azt állapítja meg, hogy a  (4)  bekezdés szerinti kereset megalapozott, a  bíróság határozatában 
megszünteti a főigazgató jogviszonyát. A bíróság ítéletével szemben fellebbezésnek van helye.

 (8) A  miniszterelnököt a  (4)–(7)  bekezdés szerinti perben az  általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium képviseli.

23. § (1) Ha a főigazgató e tisztségét legalább három évig betöltötte és megbízatása megszűnésére a jogviszonynak a 22. § 
(1)  bekezdés a)–c) vagy e)  pontja szerinti megszűnése miatt kerül sor, a  megbízatás megszűnésétől számított 
tizenöt  napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén pedig háromhavi – illetményével megegyező 
összegű juttatásra jogosult.

 (2) Ha a főigazgató megbízatása az (1) bekezdésben megjelölt okokból három évnél hamarabb szűnt meg, de legalább 
egy évig tisztségét betöltötte, akkor az (1) bekezdésben megjelölt juttatás 50%-ára jogosult.

 (3) A  főigazgató halála esetén a  juttatás az  özvegyet, ennek hiányában az  örököst illeti meg. E  juttatásból 
társadalombiztosítási járulékot fizetni nem kell. E  juttatás a  hozzátartozói nyugellátás megállapításakor a  havi 
átlagkereset alapjául szolgáló keresetként nem vehető figyelembe.

 (4) Ha a  főigazgató a  megbízatásának megszűnését követő 180 napon belül politikai felsővezetői vagy szakmai 
felsővezetői megbízatást kap, az e § szerinti juttatásra az új megbízatással összefüggő hivatalba lépése napjától nem 
jogosult, és a már felvett összeg időarányos részét vissza kell fizetnie.

 (5) A főigazgató végkielégítésre, felmentési időre és szolgálati elismerésre nem jogosult.

24. § (1) A  főigazgató gondoskodik arról, hogy a  Főigazgatóság a  feladatait, tevékenységét a  jogszabályok előírásainak 
megfelelően lássa el.
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 (2) A főigazgató
a) kiadja a  Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatát és a  Küt.-ben meghatározott egyéb 

szabályzatokat,
b) meghatározza a Főigazgatóság stratégiáját és ellenőrzési tervét, gondoskodik azok végrehajtásáról,
c) összeállítja a fejezet éves költségvetési javaslatát és zárszámadását,
d) megállapítja az auditálás módszereit a nemzetközileg elfogadott auditstandardokkal összhangban,
e) gondoskodik a Főigazgatóság éves beszámolójának az Országgyűlés elé terjesztéséről,
f ) képviseli a Főigazgatóságot,
g) a szervezeti és működési szabályzat szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat, meghatározza a Főigazgatóság 

feladatainak ellátásához szükséges erőforrások mennyiségét és a  személyi állományra vonatkozó 
teljesítményértékelés rendszerét és szempontjait, dönt a Főigazgatóság alaplétszámáról és az álláshelyeinek 
besorolásáról, továbbá a munkavégzés egyéb szabályairól,

h) ellenőrzi a Főigazgatóságnál foglalkoztatottak vagyonnyilatkozatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról,
i) ellátja a törvényben ráruházott egyéb feladatokat.

25. § (1) A főigazgatónak minden naptári évben húsz munkanap alapszabadság és húsz munkanap pótszabadság jár.
 (2) A  főigazgató közszolgálati jogviszonyával összefüggő, e  törvényben nem nevesített munkáltatói intézkedéseket 

a Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatában kijelölt főigazgató-helyettes teszi meg.

11. A Főigazgatóság főigazgató-helyettese

26. §  A főigazgató munkájának támogatására a Főigazgatóságon a Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott főigazgató-helyettesek (a továbbiakban: főigazgató-helyettes) működnek.

27. § (1) A  főigazgató-helyettest a  főigazgató nevezi ki öt évre. A  főigazgató-helyettes megbízatása lejártával újra 
kinevezhető.

 (2) Főigazgató-helyettesnek olyan személy nevezhető ki, aki
a) rendelkezik jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel,
b) minden kétséget kizáróan független, és
c) összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.

 (3) Nem nevezhető ki főigazgató-helyettesnek olyan személy, aki a kinevezést megelőző öt évben a 28. § (1) bekezdés 
a) vagy b) pontja szerinti tisztséget vagy megbízatást töltött be.

 (4) A főigazgató-helyettes jogviszonya megszűnik
a) a megbízatási időtartam leteltével,
b) a 70. életév betöltésével,
c) lemondásával,
d) felmentésével,
e) halálával,

 (5) A lemondást írásban kell közölni a főigazgatóval. A főigazgató-helyettes jogviszonya a közlés időpontját követően, 
a lemondásban megjelölt napon szűnik meg.

 (6) Felmentéssel meg kell szüntetni a főigazgató-helyettes megbízatását, ha
a) a kinevezés feltételei nem állnak fenn,
b) a jogviszony megszüntetését a 28. § (8) bekezdése, a 28. § (12) bekezdése vagy a 29. § (5) bekezdése alapján 

az Integritás Hatóság kezdeményezte.
 (7) A (6) bekezdés szerinti esetben a főigazgató-helyettest a főigazgató menti fel tisztségéből.
 (8) A főigazgató-helyettes jogviszonyának megszűnése esetére járó juttatásokra a 23. §-t kell alkalmazni.
 (9) A  főigazgató-helyettesnek minden naptári évben húsz munkanap alapszabadság és tizennyolc munkanap 

pótszabadság jár.
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12. A főigazgatóra és a főigazgató-helyettesre vonatkozó összeférhetetlenségi okok és eljárási 
szabályok

28. § (1) A főigazgató és a főigazgató-helyettes nem lehet
a) köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter, a  miniszterelnök politikai igazgatója, kormánybiztos, 

miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, miniszteri biztos, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 
helyettes államtitkár, fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetője, főpolgármester, főpolgármester-
helyettes, polgármester, alpolgármester, helyi vagy vármegyei önkormányzati képviselő, vármegyei 
közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja,

b) párt, pártalapítvány tagja vagy politikai párttal, pártalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
álló személy, ideértve bármely önkéntes alapon vagy díjazás ellenében végzett tevékenységet,

c) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője.
 (2) A főigazgató és a főigazgató-helyettes gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezhet.
 (3) A főigazgató és a főigazgató-helyettes a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, sport-, művészeti, lektori, 

szerkesztői, valamint a  jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más keresőfoglalkozást nem folytathat 
és egyéb tevékenységéért – a  tudományos, oktatói, sport-, művészeti, lektori, szerkesztői, a  jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenységet és a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve – 
díjazást nem fogadhat el.

 (4) A  főigazgató és a  főigazgató-helyettes nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében vagy érdekében 
közszereplést nem vállalhat.

 (5) A főigazgató és a főigazgató-helyettesek nem lehetnek sem egymással, sem a Kormány, sem pedig az Országgyűlés 
számvevőszéki ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága tisztségviselőjével vagy tagjával a Küt. szerinti hozzátartozók.

 (6) A  főigazgatónak és a  főigazgató-helyettesnek jelölt személy nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn vele szemben 
az e törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozat valóságtartalmát, továbbá a  kinevezést követően az  összeférhetetlenség 
fennállását az Integritás Hatóság évente ellenőrzi.

 (8) Ha a főigazgatónak vagy a főigazgató-helyettesnek javasolt személy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatban lényeges 
adatot, tényt valótlanul közölt, akkor az Integritás Hatóság köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a főigazgató, 
a főigazgatónál a főigazgató-helyettes jogviszonyának megszüntetését.

 (9) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot a főigazgató és főigazgató-helyettes megbízatása megszűnését követő öt évig 
meg kell őrizni.

 (10) Ha a  főigazgató és főigazgató-helyettes tekintetében a  kinevezését követően merül fel összeférhetetlenség, azt 
a  felmerülését követő 15 napon belül köteles az  Integritás Hatóságnak bejelenteni. A  főigazgató és főigazgató-
helyettes a  kinevezését követően felmerült összeférhetetlenséget a  felmerülését követő 30 napon belül köteles 
megszüntetni, és ezt az Integritás Hatóságnak bejelenteni.

 (11) Ha a  főigazgató és főigazgató-helyettes tekintetében a  kinevezését követően felmerült összeférhetetlenséget 
az  Integritás Hatóság tárja fel, az  Integritás Hatóság felszólítja a  főigazgatót és főigazgató-helyettest, hogy 
az összeférhetetlenségét az annak felmerülését követő 30 napon belül szüntesse meg.

 (12) Ha a  főigazgató és főigazgató-helyettes az  összeférhetetlenségét az  annak felmerülését követő 30 napon belül 
nem szüntette meg, vagy a  feltárt összeférhetetlenség 30 napnál régebben áll fenn, az  Integritás Hatóság 
köteles kezdeményezni a  miniszterelnöknél a  főigazgató, a  főigazgatónál a  főigazgató-helyettes jogviszonyának 
megszüntetését.

13. A főigazgató és a főigazgató-helyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

29. § (1) A főigazgató és a főigazgató-helyettes a kinevezését követő harminc napon belül, majd évente vagyonnyilatkozatot 
tesz. A  vagyonnyilatkozatra az  országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat  
– a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.

 (2) A  főigazgató és a  főigazgató-helyettes vagyonnyilatkozatát az  Integritás Hatóság kezeli, és azt a  (4)  bekezdésben 
meghatározott időpontig őrzi.

 (3) A  főigazgató és a  főigazgató-helyettes vagyonnyilatkozatának valóságtartalmát az  Integritás Hatóság évente 
ellenőrzi, amelynek eredményéről jelentést készít. Az ellenőrzés eredményét tartalmazó jelentést öt évig meg kell 
őrizni.
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 (4) A  főigazgató és a  főigazgató-helyettes vagyonnyilatkozatának nyilvános, oldalhű másolatát az  Integritás Hatóság 
honlapján haladéktalanul közzéteszi. A  vagyonnyilatkozat a  honlapról a  főigazgató, illetve a  főigazgató-helyettes 
jogviszonyának megszűnését követő öt év elteltével távolítható el.

 (5) Ha a  (3)  bekezdés szerinti ellenőrzés során az  Integritás Hatóság azt állapítja meg, hogy a  főigazgató vagy 
a  főigazgató-helyettes a  vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt valótlanul közölt, akkor az  Integritás 
Hatóság köteles kezdeményezni a  miniszterelnöknél a  főigazgató, illetve a  főigazgatónál a  főigazgató-helyettes 
jogviszonyának megszüntetését.

14. A főigazgatót és a főigazgató-helyettest megillető díjazás és juttatások

30. § (1) A  főigazgatónak a  tárgyév március 1-jétől a  következő év február végéig terjedő időszakra megállapított, 
a  Főigazgatóságtól származó havi keresete a  Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 8,4-szerese. Egyebekben a  főigazgató 
a minisztert megillető juttatásokra jogosult.

 (2) A főigazgató-helyettesnek a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított, 
a  Főigazgatóságtól származó havi keresete a  Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 7,4-szerese. Egyebekben a  főigazgató-
helyettes az államtitkárt megillető juttatásokra jogosult.

15. A Főigazgatóság állományába tartozó köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
szabályok

31. § (1) A  Főigazgatóság köztisztviselőire alkalmazni kell az  Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az  1296/2013/EU, az  1301/2013/EU, az  1303/2013/EU, az  1304/2013/EU, az  1309/2013/EU, 
az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint 
a  966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat.

 (2) A főigazgató meghatározza
a) a Főigazgatóság feladatainak ellátásához szükséges személyi állomány létszámát, továbbá az  álláshelyek 

rendszerét, az álláshelyek besorolási kategóriáit,
b) a Főigazgatóság feladatainak ellátásához szükséges erőforrások mennyiségét.

 (3) A  főigazgató át nem ruházható hatáskörében dönt a  Főigazgatóság illetménypolitikai alapelveiről és 
a Főigazgatóság foglalkoztatottjainak béren kívüli juttatásairól.

 (4) A  Főigazgatóság és a  Főigazgatóság köztisztviselői közszolgálati munkaszerződésben állapodnak meg 
a  köztisztviselő illetményéről, a  juttatásokról, a  pótszabadság mértékéről, a  napi munkaidőről és az  általános 
munkarendről.

 (5) A Főigazgatóság nem tartozik a közigazgatási személyügyi tevékenységekkel kapcsolatos adatszolgáltatási körbe.

32. § (1) A  Főigazgatóság köztisztviselői kötelesek a  feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott minden, törvény által 
védett titkot, így különösen üzleti titkot megőrizni.

 (2) A  Főigazgatóság köztisztviselői szakmai titokként kötelesek megőrizni a  tevékenységük ellátásával kapcsolatban 
tudomásukra jutott minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet törvény előírásai szerint a Főigazgatóság 
nem köteles a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

 (3) A Főigazgatóság köztisztviselői a tudomásukra jutott törvény által védett titkot nem tehetik jogosulatlanul közzé és 
nem hasznosíthatják. E § nem érinti a Főigazgatóság adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Felhatalmazó rendelkezések

33. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  Főigazgatóság a  6–10.  §-ban meghatározott 
feladataival kapcsolatos eljárási és végrehajtási szabályokat.
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17. Hatálybalépés

34. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 42–44. § 2022. november 29-én lép hatályba.
 (3) Az  1–33.  §, a  21. alcím, a  24. alcím, a  25. alcím, az  51.  §, a  29. alcím és a  84.  § 11.  pontja 2023. január 1-jén lép 

hatályba.
 (4) A 68. § (3) bekezdése és a 84. § 15. pontja 2023. március 31-én lép hatályba.
 (5) A  26. alcím és a  85.  § az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi 

XXVII.  törvény IV. Fejezete szerinti nyilvántartásban szereplő adatok teljes körű rendelkezésre állását igazoló 
kormányhatározat Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.

 (6) A 26. alcím és a 85. § hatálybalépésének naptári napját az  igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

18. Átmeneti rendelkezések

35. § (1) A  Főigazgatóság központi hivatali jogállása 2023. január 1. napjától autonóm államigazgatási szervi jogállásra 
változik.

 (2) A  Főigazgatóság mint autonóm államigazgatási szerv alapító okiratát 2023. január 31-ig kell benyújtani 
a  törzskönyvi nyilvántartó szervnek. A kincstár az alapító okirat bejegyzésével egyidejűleg törli a Főigazgatóságot 
mint központi hivatalt a törzskönyvi nyilvántartásból.

36. § (1) A  Főigazgatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyára 2023. január 31-ig 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) 2023. február 1. napján a  Főigazgatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselők (a  továbbiakban: érintett) 
kormányzati szolgálati jogviszonya – a  közszolgálati munkaszerződésben foglaltak szerint – a  Küt. szerinti 
közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti közszolgálati munkaszerződést – a Küt. 98. § (2) bekezdése szerinti és az e törvény szerinti 
tartalommal – 2023. január 21-ig kell megkötni.

 (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a kormánytisztviselő jogviszonya, ha
a) a Főigazgatóság a Küt. rendelkezései alapján nem létesíthet közszolgálati jogviszonyt a kormánytisztviselővel, 

vagy
b) a kormánytisztviselő 2023. január 21-ig nem köti meg a  Főigazgatósággal a  Küt. szerinti közszolgálati 

munkaszerződést.
 (5) Az érintett jogviszonyának a (2) bekezdés szerinti átalakulása esetén a jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és 

a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
 (6) E  törvény hatálybalépése nem szakítja meg a  2023. január 31. napján fennálló jogviszonyból eredő igények 

elévülését.
 (7) Az  érintettnek a  közszolgálati munkaszerződésben megállapított illetménye nem lehet kevesebb annál, mint 

amekkora összegre illetményként 2023. január 1. napján jogosult volt.
 (8) Az érintett 2023. január 1. és 2023. január 31. között a Kit. szerint megállapított 2023. évi szabadságának időarányos 

részére jogosult.
 (9) Az  érintett 2023. február 1-jétől a  Küt. szerinti alapszabadságának és a  közszolgálati munkaszerződés szerinti 

pótszabadságának időarányos részére jogosult azzal, hogy az  érintett számára a  Küt. 64.  § (2) és (2a)  bekezdése 
szerint kiadható a Kit. szerint megállapított, a 2023. február 1. napja előtt ki nem adott 2022. és 2023. évi szabadság.

 (10) A Főigazgatóságnál foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára a Küt. rendelkezéseit 2023. február 1-jétől kell 
alkalmazni.

 (11) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  érintett kormányzati szolgálati jogviszonya a  törvény erejénél fogva 
2023.  február  1-jén megszűnik. A  jogviszony megszűnéséről a  kormánytisztviselőt 2023. február 1-jén írásban 
értesíteni kell. A  jogviszony megszűnése esetén a  kormánytisztviselő számára a  Kit. 112.  §-a alkalmazásával 
megállapított végkielégítést kell fizetni.

37. § (1) A 2023. január 1-jén főigazgatói tisztséget betöltő személy 2026. június 30-ig a Főigazgatóság főigazgatója marad.
 (2) Az  (1)  bekezdés alapján fennálló jogviszonyra e  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a  főigazgatót 

a főigazgatói tisztségre nem kell kinevezni.
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 (3) A Főigazgatóság új főigazgatóját első alkalommal az (1) bekezdés szerinti főigazgató megbízatásának megszűnését 
követő 30 napon belül kell kinevezni azzal, hogy az új főigazgató kinevezéséig az  (1) bekezdés szerinti főigazgató 
– a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eset kivételével – ellátja a Főigazgatóság vezetésével kapcsolatos feladatokat.

19. Jogharmonizációs záradék

38. §  Ez a törvény a következő uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról és az  1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet,

b) 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,

c) 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 szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 
2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós Alapra, az  Igazságos 
Átmenet Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az  előbbiekre és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a  Belső Biztonsági Alapra és 
a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a Helyreállítási és Rezilenciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló 2021. október 6-i (EU) 2021/1755 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

g) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i  
(EU) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

20. 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 módosítása

39. § (1) 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 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem kell nyilvántartani annak az arcképmását,
a) akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,
b) akivel szemben pótmagánvádas eljárás indult,
c) akinek katonai bűncselekménye miatt az  ügyészség a  feljelentést elutasította és az  elbírálást fegyelmi eljárásra 
utalta, továbbá
d) akivel szemben a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) CV/A. Fejezete szerinti 
eljárásban a vádindítványt nyújtottak be.”

 (2) 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 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem kell nyilvántartani annak az adatait,
a) akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,
b) akivel szemben pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás,
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c) akinek katonai bűncselekménye miatt az  ügyészség a  feljelentést elutasította és az  elbírálást fegyelmi eljárásra 
utalta, továbbá
d) akivel szemben a Be. CV/A. Fejezete szerinti eljárásban vádindítványt nyújtottak be.”

 (3) 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 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem kell nyilvántartani annak az adatait,
a) akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,
b) akivel szemben pótmagánvádas eljárás indult,
c) akinek katonai bűncselekménye miatt az  ügyészség a  feljelentést elutasította és az  elbírálást fegyelmi eljárásra 
utalta, továbbá
d) akivel szemben a Be. CV/A. Fejezete szerinti eljárásban vádindítványt nyújtottak be.”

 (4) 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 23.  § h)  pontjában az  „a büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Be.)” szövegrész helyébe a „Be.” szöveg lép.

21. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

40. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény 1. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Autonóm államigazgatási szerv)
„f ) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.”

22. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló  
2010. évi CXXXI. törvény módosítása

41. §  Hatályát veszti a  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010.  évi CXXXI.  törvény 9.  § 
(4) bekezdése.

23. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

42. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény IV. Fejezete 
a következő alcímmel egészül ki:
„24/B. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás
37/C.  § (1) A  közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az  államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési szervek – a  nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – (a  továbbiakban: a  felületen közzétételre 
kötelezettek) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és 
a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a gépi olvashatóságot, 
a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé 
tevő – Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a  továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, 
a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik.
(2) A  felületen közzétételre kötelezettek a  felületen az  ötmillió forintot meghaladó, az  általuk hazai vagy európai 
uniós forrásból megvalósulóan
a) nyújtott, az  államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a  közzététel előtt 
a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve 
a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések és az  azok eredményeként 
kötött szerződések –,
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c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói 
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet 
segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések
adatait teszik közzé.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás 
arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
aa) a szerződés megnevezése (típusa), a  kedvezményezett neve – nem természetes személy esetén az  e  személy 
megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási program megvalósítási helye, kezdő és 
záró, illetve – amennyiben megtörtént – a kifizetés időpontja, a támogatás összege és pénzneme, valamint
ab) a 2.  mellékletben meghatározott, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami 
támogatás esetén – az  aa)  alponton túlmenően – a  kedvezményezett besorolása, a  támogatás felhasználásával 
érintett tevékenység szakágazati besorolása (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, a  kedvezményezett 
főtevékenységének szakágazati besorolása), a támogatás formájának megjelölése, odaítélésének napja, az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló kormányrendelet szerinti támogatási kategória megjelölése, a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) a szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a  szerződést kötő fél vagy felek neve – nem természetes személy 
esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a szerződés tárgya és értéke, a szerződés teljesítésének 
helye, kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint
bb) közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén – a  ba)  alponton túlmenően – az  ajánlattevő (ajánlattevők) neve, 
a  Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, az  eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító) 
az  arra mutató hivatkozással együtt, a  nevesített alvállalkozó (alvállalkozók) neve, illetve – amennyiben annak 
díja meghatározott – annak összege (összegei), valamint annak megjelölése, ha a  közbeszerzés vagy beszerzés 
– beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben 
európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi 
adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a  vagyon piaci vagy könyv szerinti 
értéke közül a  magasabb összeget kell figyelembe venni. Az  időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb 
időtartamra kötött – szerződéseknél az  érték kiszámításakor az  ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell 
alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe 
kell számítani.
(5) A  felület üzemeltetésére, működtetésére, valamint a  felületen történő közzétételre vonatkozó részletes 
szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.”

43. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a következő 75/D. és 
75/E. §-sal egészül ki:
„75/D.  § A felület üzemeltetője legkésőbb 2022. december 31-ig a  felületet létrehozza, valamint közzéteszi 
a felületen történő közzétételhez szükséges adatlapot. A felületen közzétételre kötelezettek a 37/C. § (2) bekezdése 
szerinti adatokat a felületen folyamatosan, de első alkalommal legkésőbb 2023. február 28-ig teszik közzé.
75/E.  § A 37/C.  § (3)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja tekintetében a  Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem 
haladó beszerzések esetén az európai uniós forrás felhasználásának tényét a 2023. március 31-én vagy azt követően 
megvalósított beszerzések esetén kell megjelölni.”

44. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény az  1.  melléklet 
szerinti 2. melléklettel egészül ki.

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

45. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 1.  § 11.  pontjában a  „Hálózat és az  Integritás Hatóság fejezetekhez” szövegrész helyébe a  „Hálózat, 

az Integritás Hatóság és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezetekhez” szöveg,
b) 109. § (2) bekezdés a) pontjában az „a kincstárt,” szövegrész helyébe az „a kincstárt, és” szöveg,
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c) 109.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a kormányzati ellenőrzési szervet, és” szövegrész helyébe  
az „a kormányzati ellenőrzési szervet” szöveg

lép.

46. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 68. §-a,
b) 68/A. §-a,
c) 109. § (2) bekezdés c) pontja.

25. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

47. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44/A. § (1) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
[A házelnök]
„23. az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság főigazgatója, főigazgató-helyettese”
[részére a közjogi tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt (a továbbiakban: közjogi tisztségviselői igazolvány) 
állít ki.]

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

48. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában az Integritás Hatóság által az Eufetv. 28. § (3) bekezdése szerint meghatározott időpontig, 
vagy ennek hiányában – ha a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól hamarabb nem mentesült – az ügydöntő 
bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított négy évig, ha
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője, vagy személyes joga szerinti hasonló 
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 
jogkörrel rendelkező személy, vagy a  Pmt. 3.  § 38.  pontja szerinti tényleges tulajdonosa olyan személy, akivel 
szemben az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatot hozott, vagy
b) az (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a  bíróság jogerős ügydöntő határozatot 
olyan személlyel szemben hozott, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az  előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 
személy, vagy a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa volt.”

49. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában a „törvény 3. § 38. pont 
a)–b)” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a), b)” szöveg lép.

27. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

50. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény CV/A. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„CV/A. FEJEZET
ELJÁRÁS KÖZHATALOM GYAKORLÁSÁVAL VAGY KÖZVAGYON KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIEMELT 
BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN
817/A. § (1) E  törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 
bűncselekmény:
a) a korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet), kivéve
aa) a vesztegetés egyes enyhébben minősülő eseteit [Btk. 290. § (1) és (6) bekezdés],
ab) a vesztegetés elfogadása enyhébben minősülő esetét [Btk. 291. § (1) bekezdés];
b) a hivatali visszaélés (Btk. 305.  §), kivéve, ha azt rendvédelmi szervnél, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, 
Országgyűlési Őrségnél, fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél vagy 
köztestületnél nem vezető beosztású hivatalos személy követi el;
c) a vagyon elleni bűncselekmények közül a nemzeti vagyonra vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok által kezelt vagyonra elkövetett vagy ilyen vagyonban kárt okozó
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ca) sikkasztás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 372. § (4)–(6) bekezdés],
cb) csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 373. § (4)–(6) bekezdés],
cc) gazdasági csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 374. § (4)–(6) bekezdés],
cd) információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 375.  § 
(2)–(4) bekezdés],
ce) hűtlen kezelés (Btk. 376. §);
d) a költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) közül
da) a költségvetési csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 396. § (3)–(6) bekezdés],
db) a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §);
e) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §);
f ) az a)–e) pontban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett
fa) bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §) és
fb) pénzmosás (Btk. 399. és 400. §).
(2) A  közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárásban e törvény rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az e Fejezet szerinti eljárásban a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy, az  ismételt felülbírálati indítványt 
előterjesztő személy, a  817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy, illetve a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személy jogi képviselete kötelező. A  felülbírálati indítványt előterjesztő személy, az  ismételt 
felülbírálati indítványt előterjesztő személy, a 817/J. § (3) bekezdése szerinti esetben a 817/J. § (9) bekezdése szerint 
a  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy, illetve 
a vádindítvány képviseletére jogosult személy az írásbeli bejelentését, észrevételét és indítványát a jogi képviselője 
útján nyújthatja be.
(4) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy, illetve az  ismételt felülbírálati 
indítványt előterjesztő személy, a  817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint 
a  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy 
költségkedvezmény iránti kérelmet nem terjeszthet elő.
(5) Az e Fejezet szerinti eljárásban a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy, az  ismételt felülbírálati indítványt 
előterjesztő személy, a  817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy, illetve a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személy eljárási cselekményére megállapított határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye.
(6) Nincs helye feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazásának
a) az (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott bűncselekmény miatt folytatott eljárásban, ha a  bűncselekményt 
közbeszerzési eljárással, illetve az  Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetéssel vagy pénzalapokkal 
kapcsolatban követik el, illetve
b) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §) bűncselekménye miatt 
folytatott eljárásban.

A feljelentés elutasítása, illetve az eljárás megszüntetése
817/B.  § (1) Ha az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével 
kapcsolatos kiemelt bűncselekmény miatt tett feljelentést a  381.  § (1)  bekezdés a)–c) vagy g)  pontja alapján 
elutasítja vagy az  ilyen bűncselekmény miatt folytatott eljárást a  398.  § (1)  bekezdés a)–d) vagy i)  pontja, illetve 
(2) bekezdés a) pontja alapján megszünteti, felülbírálati indítvány benyújtásának van helye.
(2) Nincs helye felülbírálati indítvány benyújtásának, ha
a) a feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
b) az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét gyermekkor vagy kóros elmeállapot zárja ki,
c) a bűncselekmény elkövetésével fedett nyomozó, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja vagy 
titkosan együttműködő személy gyanúsítható megalapozottan, és az  ügyészség a  224.  § (1)  bekezdése alapján 
a feljelentést elutasította vagy az eljárást megszüntette, vagy
d) az ügyészség a  feljelentést a  382.  § (1)  bekezdése alapján utasította el, vagy az  eljárást a  399.  § (1)  bekezdése 
alapján szüntette meg.
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A felülbírálat
817/C. § (1) Ha a 817/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben felülbírálati indítvány benyújtásának van 
helye, a sértett, illetve a feljelentő a 369. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően panasz benyújtása helyett a  feljelentés 
elutasításáról vagy az  eljárás megszüntetéséről rendelkező határozat kézbesítését követő egy hónapon belül 
felülbírálati indítványt nyújthat be.
(2) Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság
a) ha a sértett vagy a feljelentő nem nyújt be felülbírálati indítványt, az (1) bekezdésben meghatározott időtartam 
lejártától, vagy
b) ha sértett vagy feljelentő nem vesz részt az  eljárásban vagy a  (7)  bekezdés alapján felülbírálati indítványt nem 
nyújthat be, az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatalától
számított öt munkanapon belül egy hónapra közzéteszi a  817/B.  § (1)  bekezdése szerinti határozatát, illetve 
az ügyiratjegyzéket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
3.  § 29.  pontjában meghatározott álnevesítés alkalmazásával (a  továbbiakban: anonimizált határozat, illetve 
anonimizált ügyiratjegyzék).
(3) Az anonimizált határozatot, illetve az anonimizált ügyiratjegyzéket
a) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, és
b) a Kormány által rendeletben meghatározott közzétételi felületen
kell közzétenni.
(4) Az anonimizált határozatot, illetve az anonimizált ügyiratjegyzéket oly módon kell közzétenni, hogy
a) az interneten keresztül széleskörűen elterjedt böngészőprogramokkal folyamatosan elérhető és megtekinthető 
legyen, és
b) a honlapon belül kereshető legyen legalább
ba) a kibocsátó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezése alapján,
bb) a hirdetmény alapjául szolgáló ügy száma alapján,
bc) a hirdetmény közzétételének időpontja alapján, és
bd) az eljárás tárgyát képező bűncselekmény, több bűncselekmény esetén valamennyi bűncselekmény 
megnevezése alapján.
(5) A  közzététel során tájékoztatást kell nyújtani a  határozattal szembeni felülbírálati indítvány benyújtásának 
a  feltételeiről, a  felülbírálati indítványt előterjesztő jogairól és kötelezettségeiről, a  felülbírálati indítvány 
előterjesztésének határidejéről és arról a szervről, ahová a felülbírálati indítvány benyújtható.
(6) Az  anonimizált határozatnak az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság központi elektronikus tájékoztatásra 
szolgáló honlapján történt közzétételét követő egy hónapon belül – a gyanúsított, a védő, a sértett és a feljelentő 
kivételével – bármely természetes vagy nem természetes személy felülbírálati indítványt nyújthat be.
(7) Az  Integritás Hatóság kivételével az  állam és a  közhatalmat gyakorló szerv nem jogosult felülbírálati indítvány 
benyújtására, akkor sem, ha feljelentőként vagy sértettként vesz részt az eljárásban.
(8) A  sértett és a  feljelentő kivételével a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy a  felülbírálati indítvány 
benyújtása előtt az  ügyiratok közül kizárólag az  anonimizált határozatot, illetve az  anonimizált ügyiratjegyzéket 
ismerheti meg.
(9) A gyanúsított, a védő, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt, valamint a sértettnek vagy feljelentőnek minősülő 
állam és a  közhatalmat gyakorló szerv által benyújtott panaszt a  felülbírálati indítvány bíróság általi elbírálását 
követően az általános szabályok szerint, a felülbírálati indítvány elbírálásának eredményére tekintettel kell elbírálni. 
Ilyen esetben a  panasz elbírálására vonatkozó határidőbe az  eljárás megszüntetésétől az  eljárást megszüntető 
határozat hivatalból történő hatályon kívül helyezéséig, vagy a bíróság határozatának az ügyészség részére történő 
kézbesítéséig terjedő időszak nem számít bele.
(10) A felülbírálati indítvány benyújtásának a 817/B. § (1) bekezdése szerinti határozat rendelkezéseire – a személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedésekre vonatkozó rendelkezések kivételével – halasztó hatálya van.
817/D. § (1) A felülbírálati indítványt a határozatot hozó ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál kell előterjeszteni. 
A  felülbírálati indítványt meg kell indokolni és ahhoz a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy csatolhatja 
a  rendelkezésére álló, az  indítványozó álláspontja szerint az  ügyben bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas 
adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.
(2) A  határozatot hozó ügyészség vagy nyomozó hatóság a  felülbírálati indítványt az  előterjesztésére nyitva 
álló határidő lejártát követően megvizsgálja, és ha azt alaposnak tartja, a  határozatot hatályon kívül helyezi 
és a  nyomozást elrendeli vagy az  eljárás folytatását rendeli el. Ellenkező esetben a  felülbírálati indítvány 
előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követő három napon belül az  indítványt, az  ahhoz csatolt iratokat 
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és az  ügyiratokat a  nyomozó hatóság által hozott határozat esetén az  ügyészséghez, az  ügyészség által hozott 
határozat esetén a felettes ügyészséghez kell felterjeszteni.
(3) Ha a  (2)  bekezdés alapján felterjesztett indítvány alapos, a  nyomozó hatóság által hozott határozat esetén 
az ügyészség, az ügyészség által hozott határozat esetén a felettes ügyészség a határozatot hatályon kívül helyezi és 
a nyomozást elrendeli vagy az eljárás folytatását rendeli el. Ellenkező esetben az indítványt, az ahhoz csatolt iratokat 
és az  ügyiratokat, az  indítvánnyal kapcsolatos esetleges észrevételeivel együtt, az  indítvány hozzá érkezésétől 
számított nyolc napon belül megküldi a bíróságnak.
817/E. § (1) A felülbírálati indítvány elbírálása során a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportjának 
nyomozási bírája jár el az ország területére kiterjedő illetékességgel.
(2) A bíróság a felülbírálati indítványról annak a bíróságra érkezésétől számított egy hónapon belül dönt.
(3) Ha a felülbírálati indítványt az eljárást megszüntető határozat ellen jelentették be és
a) az ügyiratok, illetve a csatolt iratok mennyisége jelentős vagy
b) jelentős számú felülbírálati indítványt terjesztettek elő,
a bíróság a határidőt legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A bíróság az erről szóló határozatát a felülbírálati 
indítványt előterjesztő személy részére kézbesíti.
(4) A felülbírálati indítvány elbírálása során a 476. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye.
(5) A bíróság az összes felülbírálati indítványt együttesen bírálja el.
(6) A bíróság a felülbírálati indítványról az ügyiratok alapján dönt azzal, hogy a 467. § alapján nem tarthat ülést.
817/F.  § (1) A  bíróság a  támadott határozatot a  felülbírálati indítvány indokaira tekintet nélkül bírálja felül, 
ennek érdekében az  ügyiratokat és az  indítványozó által csatolt, az  indítványozó álláspontja szerint az  ügyben 
bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas adatokat, iratokat, nyilatkozatokat teljeskörűen megvizsgálja.
(2) Ha az indítvány elbírálásának nincs akadálya, a bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz, amelyben
a) az indítványt elutasítja vagy
b) a támadott határozatot hatályon kívül helyezi.
(3) A bíróság hatályon kívül helyező határozata nem érinti a felülbírált határozatnak a személyi szabadságot érintő 
kényszerintézkedésről szóló rendelkezését.
(4) A bíróság a támadott határozatot akkor helyezi hatályon kívül, ha
a) a támadott határozat megalapozatlan,
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a támadott határozatban jogszabályt helytelenül alkalmazott, vagy
c) a támadott határozat indokolása a rendelkező résszel ellentétes,
és ez lényeges hatással volt a feljelentés elutasítására vagy az eljárás megszüntetésére.
(5) A támadott határozat akkor megalapozatlan, ha
a) az ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  határozatban nem állapított meg tényállást vagy azt hiányosan 
állapította meg,
b) a határozatban szereplő tényállás részben vagy teljes egészében felderítetlen,
c) a megállapított tényállás ellentétes az (1) bekezdésben meghatározott ügyiratok tartalmával, vagy
d) az ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  határozatban megállapított tényekből további tényre helytelenül 
következtetett.
(6) A bíróság határozatának indokolása tartalmazza
a) támadott határozat lényeges elemeinek rövid leírását,
b) a felülbírálati indítványban megjelölt kifogások rövid összefoglalását,
c) a felülbírálati indítvány törvényi feltételeinek fennállását vagy azok hiányára való utalást, és
d) hatályon kívül helyezés esetén azon körülmények bemutatását, amelyekre tekintettel a  támadott határozatot 
hatályon kívül kell helyezni, és megalapozatlanság esetén azon körülmények bemutatását is, amelyek alapján 
az eljárás megindításától vagy folytatásától eredmény várható; a felülbírálati indítvány elutasítása esetén pedig azon 
körülmények bemutatását, amelyekre tekintettel a felülbírálati indítványt el kell utasítani.
(7) A bíróság
a) a határozatot
aa) a támadott határozatot hozó ügyészség számára,
ab) ha a  támadott határozatot a  nyomozó hatóság hozta, a  felülbírálati indítványt megküldő ügyészség számára, 
illetve
ac) annak, akire a határozat rendelkezést tartalmaz,
b) a c)  pontban meghatározott kivétellel, a  felülbírálati indítvány előterjesztőjének a  817/C.  § (2)  bekezdésében 
meghatározottak szerinti anonimizált határozatot, illetve
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c) ha a felülbírálati indítványt a sértett vagy a feljelentő terjesztette elő, számára a határozatot
kézbesíti.

A támadott határozat hatályon kívül helyezését követő eljárás
817/G. § (1) Ha a bíróság
a) a feljelentés elutasításáról hozott határozatot helyezte hatályon kívül, a  nyomozás a  határozat meghozatalával 
külön döntés nélkül megindul,
b) az eljárás megszüntetéséről hozott határozatot helyezte hatályon kívül, az  eljárás a  határozat meghozatalával 
külön döntés nélkül folytatódik.
(2) Az eljárás folytatására a 400. §-ban meghatározottak nem alkalmazhatók. Ha az ügyben korábban gyanúsításra 
került sor, és a gyanúsítás törvényi feltételei fennállnak, a korábbi gyanúsítottal a gyanúsítást ismételten közölni kell. 
Ilyen esetben a  nyomozás 351.  § szerinti határidejébe nem számít bele az  eljárás megszüntetése és a  gyanúsítás 
ismételt közlése közötti időtartam.
(3) A  nyomozás megindulása vagy az  eljárás folytatása esetén az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  bírósági 
határozat indokolásában meghatározottak alapulvételével, felderítetlenség esetén az  ott meghatározott 
hiányosságok kiküszöbölésére törekedve folytatja az eljárást.
(4) A nyomozás megindulása vagy az eljárás folytatása esetén
a) az ügyészség a felderítés során is a 26. § (3) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket gyakorolja,
b) az eljárást megszüntető határozat meghozatalára az irányítási jogkört gyakorló előzetes jóváhagyásával kerülhet sor,
c) az eljárást megszüntető határozat ellen a  sértett a  369.  § (1)  bekezdésétől eltérően panaszt nem nyújthat 
be, a  korábban felülbírálati indítványt benyújtó sértett az  e  Fejezet rendelkezései szerint nyújthat be ismételt 
felülbírálati indítványt,
d) az eljárást megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére hivatalból, illetve a gyanúsított, a védő, a vagyoni 
érdekelt vagy az  egyéb érdekelt által az  eljárást megszüntető határozat ellen bejelentett panasz elbírálása során 
akkor kerülhet sor, ha vádindítványt nem nyújtottak be.
(5) A nyomozás megindulása vagy az eljárás folytatása esetén a felülbírálati indítvány előterjesztője a továbbiakban 
jogosult arra, hogy bizonyítékot terjesszen elő, illetve észrevételt tegyen.

Ismételt felülbírálat
817/H.  § (1) Ha az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  817/G.  § szerint folytatott eljárásban az  eljárást a  398.  § 
(1) bekezdés a)–d) vagy i) pontja, illetve (2) bekezdés a) pontja alapján megszünteti, ismételt felülbírálati indítvány 
benyújtásának van helye. Nincs helye ismételt felülbírálati indítvány benyújtásának a  817/B.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott esetekben.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján ismételt felülbírálati indítvány benyújtásának van helye, az ügyészség vagy a nyomozó 
hatóság az anonimizált ügyiratjegyzékkel együtt
a) a felülbírálati indítványt előterjesztő sértett és feljelentő részére a határozatát,
b) a felülbírálati indítványt előterjesztő, a  817/C.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti személy részére az  anonimizált 
határozatát
kézbesíti.
(3) Ismételt felülbírálati indítványt kizárólag a  korábban felülbírálati indítványt előterjesztő személy nyújthat be. 
A korábban felülbírálati indítványt előterjesztő személy a megszüntetésről szóló határozat kézbesítésétől számított 
egy hónapon belül nyújthat be a határozattal szemben ismételt felülbírálati indítványt.
(4) A sértett és a feljelentő kivételével az ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy az ismételt felülbírálati 
indítvány benyújtása előtt az  ügyiratok közül kizárólag az  anonimizált határozatot, illetve az  anonimizált 
ügyiratjegyzéket ismerheti meg.
(5) Az ismételt felülbírálati indítvány benyújtásának az (1) bekezdés szerinti határozat rendelkezéseire – a személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedésekre vonatkozó rendelkezések kivételével – halasztó hatálya van.
(6) Az ismételt felülbírálati indítványt a határozatot hozó ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál kell előterjeszteni. 
Az  ismételt felülbírálati indítványt meg kell indokolni és ahhoz az  ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő 
személy csatolhatja a  rendelkezésére álló, az  indítványozó álláspontja szerint az  ügyben bizonyítandó tény 
bizonyítására alkalmas adatokat, iratokat, nyilatkozatokat. A  határozatot hozó ügyészség vagy nyomozó hatóság 
az  előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően három napon belül az  indítványt és az  ahhoz csatolt 
iratokat megküldi a bíróságnak.
(7) Az ismételt felülbírálati indítvány elbírálására a 817/E. § és 817/F. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a határozat 
hatályon kívül helyezésének lenne helye, a  bíróság a  határozat hatályon kívül helyezése helyett megállapítja, 
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hogy vádindítvány benyújtásának lehet helye. Ha a  bíróság megállapítja, hogy vádindítvány benyújtásának van 
helye, az  ismételt felülbírálati indítvány (5)  bekezdés szerinti felfüggesztő hatálya a  vádindítvány benyújtására 
rendelkezésre álló határidő lejártáig, illetve vádindítvány benyújtása esetén a  bíróságnak a  tárgyalás előkészítése 
során hozott határozatáig tart.
(8) Ha a bíróság megállapítja, hogy vádindítvány benyújtásának van helye, és az eljárásban több személy terjesztett 
elő ismételt felülbírálati indítványt, a  bíróság a  határozatának kézbesítése során tájékoztatást nyújt a  többi 
ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogi képviselőjének a  nevéről, valamint a  rendelkezésre álló 
elérhetőségéről.

Vádindítvány benyújtása
817/I. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy vádindítvány benyújtásának van helye, és ismételt felülbírálati indítványt 
kizárólag az  Integritás Hatóság nyújtott be, a  támadott határozatot hozó, illetve ha a  támadott határozatot 
a  nyomozó hatóság hozta, a  felülbírálati indítványt megküldő ügyészség a  bíróságnak az  ismételt felülbírálati 
indítvány elbírálásáról hozott határozatának a  kézbesítésétől számított öt munkanapon belül egy hónapra 
közzéteszi
a) az anonimizált ügyiratjegyzéket,
b) az ismételt felülbírálati indítvánnyal támadott anonimizált határozatot,
c) a bíróságnak az  ismételt felülbírálati indítvánnyal kapcsolatban hozott, a  817/C.  § (2)  bekezdésében 
meghatározottak szerint anonimizált határozatát,
d) a bíróságnak a  felülbírálati indítvánnyal kapcsolatban hozott, a  817/C.  § (2)  bekezdésében meghatározottak 
szerint anonimizált határozatát.
(2) Az  anonimizált határozat, az  anonimizált ügyiratjegyzék, illetve a  bíróság anonimizált határozatainak 
a közzétételére alkalmazni kell a 817/C. § (3) és (4) bekezdését.
(3) A  közzététel során tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy a  határozattal szemben az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakra tekintettel vádindítvány benyújtására van lehetőség, a  vádindítvány benyújtásának 
a  feltételeiről, a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jogairól és kötelezettségeiről, a  vádindítvány 
benyújtásának a határidejéről és arról a szervről, ahová a vádindítvány benyújtható.
(4) Ha az eljárásban sértett is részt vett, a pótmagánvádra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának nincs helye és 
a sértett az e Fejezet szerinti eljárásban léphet fel.
(5) Ahol e törvény vádiratot említ, ott a bíróság által befogadott vádindítványt is érteni kell.
817/J.  § (1) A  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel vádindítványt kizárólag a  korábban ismételt 
felülbírálati indítványt előterjesztő személy nyújthat be.
(2) Az  Integritás Hatóság vádindítványt nem nyújthat be, illetve nem járhat el vádindítvány képviseletére jogosult 
személyként.
(3) Ha ismételt felülbírálati indítványt kizárólag az  Integritás Hatóság nyújtott be, bármely természetes vagy 
nem természetes személy vádindítványt nyújthat be. Az  állam és a  közhatalmat gyakorló szerv nem jogosult 
vádindítvány benyújtására, illetve nem járhat el vádindítvány képviseletére jogosult személyként.
(4) Ha ismételt felülbírálati indítványt több személy terjesztett elő, közülük egy jogosult az  eljárásban 
a  továbbiakban a  vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljárni. Ebben az  esetben a  korábban ismételt 
felülbírálati indítványt benyújtók megegyezésétől függ, hogy az  eljárásban a  továbbiakban melyikük jár el 
a vádindítvány képviseletére jogosult személyként. A megegyezésre a bíróságnak az ismételt felülbírálati indítvány 
elbírálásáról hozott határozatának a kézbesítésétől számított tizenöt nap áll rendelkezésre. Ha a megegyezés nem 
jön létre, a  vádindítvány képviseletére jogosult személyt az  ismételt felülbírálati indítvány elbírálására jogosult 
bíróság jelöli ki. A  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt a  bíróságnak 
az ismételt felülbírálati indítvány elbírálásáról hozott határozatának a kézbesítésétől számított húsz napon belül kell 
benyújtani az eljárást megszüntető határozatot hozó hatóságnál.
(5) Az ügyészség vagy az ügyészség útján a nyomozó hatóság az indítványokat az ügyiratokkal együtt a (4) bekezdés 
szerinti határidőt követően haladéktalanul megküldi az  ismételt felülbírálati indítvány elbírálására jogosult 
bíróságnak. A bíróság nyolc napon belül határoz a vádindítvány képviseletére jogosult személy kijelöléséről.
(6) Ha a  feljelentő vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó indítványt nyújtott be, 
a bíróság a feljelentőt jelöli ki.
(7) Ha a  feljelentő nem nyújtott be a  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó 
indítványt, azonban a sértett a vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó indítványt 
benyújtott, a bíróság a sértettet jelöli ki.
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(8) Ha több személy terjesztett elő ismételt felülbírálati indítványt, a bíróság a vádindítvány képviseletére jogosult 
személy kijelöléséről annak mérlegelésével dönt, hogy mely indítványozó kijelölésével ért egyet a  felülbírálati 
indítványt előterjesztő személyek többsége.
(9) Ha a  (3)  bekezdés szerinti esetben az  erre jogosult személy vádindítványt kíván benyújtani, a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személyt az  ismételt felülbírálati indítvány elbírálására jogosult bíróság jelöli ki. 
A vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt a 817/I. § (1) bekezdése szerinti 
közzétételtől számított egy hónapon belül kell benyújtani az  eljárást megszüntető határozatot hozó hatóságnál. 
Az ügyészség vagy az ügyészség útján a nyomozó hatóság az indítványt az ügyiratokkal együtt a határidőt követően 
haladéktalanul megküldi az  ismételt felülbírálati indítvány elbírálására jogosult bíróságnak. A bíróság nyolc napon 
belül határoz a vádindítvány képviseletére jogosult személy kijelöléséről.
(10) A bíróság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
817/K.  § (1) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személyt a  bíróság jelöli ki, a  vádindítvány benyújtásának 
határidejét a bíróság döntésének a kézbesítésétől kell számítani.
(2) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy az  eljárás során meghal vagy tartós, súlyos betegsége miatt 
nem tud az eljárásban részt venni,
a) a többi, korábban ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogosult az  újabb, a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személyként eljáró személyről megegyezni vagy a  817/J.  § (4)–(8)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a bíróság kijelölését indítványozni, illetve
b) a 817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint a  vádindítvány képviseletére jogosult 
személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy jogosult a 817/J. § (9) bekezdése szerint a bíróság 
kijelölését indítványozni.
(3) Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személyt a bíróság jelölte ki és ez a személy a vádindítványt határidőn 
belül nem nyújtja be, a vádindítvány benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő tizenöt napon belül
a) a többi, korábban ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogosult egy alkalommal újabb, 
a vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljáró személyről megegyezni, , illetve
b) a 817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint a  vádindítvány képviseletére jogosult 
személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó személy jogosult a 817/J. § (9) bekezdése szerint a bíróság 
kijelölését indítványozni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti újabb vádindítvány képviseletére jogosult személy a  vádindítványt a  megállapodástól, 
illetve a bíróság kijelölésről szóló végzésének kézbesítésétől számított tizenöt napon belül nyújthatja be.
817/L.  § A vádindítvány képviseletére jogosult személy számára lehetőséget kell adni arra, hogy a  zártan kezelt 
ügyiratok kivételével az  ügyiratokat megismerhesse. Az  ügyiratok megismerésére jogosult személy és a  jogi 
képviselője az ügyiratokat kizárólag az e Fejezet szerinti eljárás céljából használhatja fel. A megismert ügyiratot tilos 
nyilvánosságra hozni.
817/M. § (1) A vádindítványt a vádindítvány képviseletére jogosult személy
a) a bíróságnak az ismételt felülbírálati indítvány elbírálásáról hozott határozatának a kézbesítésétől, illetve
b) a 817/J.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  bíróságnak a  vádindítvány képviseletére jogosult személy 817/J.  § 
(9) bekezdése szerinti kijelöléséről hozott végzés kézbesítésétől
számított két hónapon belül nyújthatja be.
(2) A vádindítványt a 817/H. § (1) bekezdése szerinti határozatot hozó ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál kell 
benyújtani. A  vádindítványt a  beérkezésétől számított nyolc napon belül az  ügyészség vagy az  ügyészség útján 
a nyomozó hatóság az ügyiratokkal együtt továbbítja a 19–22. § alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. A bíróság illetékessége a 21. § (3) bekezdése alapján nem állapítható meg.
(3) A vádindítvány tartalmazza
a) a 422. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat,
b) a 422. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakat és
c) az egyes cselekmények, illetve részcselekmények bizonyításával összefüggő bizonyítási indítványokat.
(4) A  vádindítványhoz csatolni lehet a  vádindítvány képviseletére jogosult személy rendelkezésére álló, 
az álláspontja szerint az ügyben bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.

A vádindítvány előzetes vizsgálata
817/N. § (1) A bíróság a vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja, ha
a) a vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádindítványt a törvényben meghatározott határidő eltelte után 
nyújtotta be,
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b) a vádindítvány képviseletére jogosult személynek nincs jogi képviselője,
c) a vádindítványt benyújtó személy e törvény alapján vádindítvány benyújtására nem jogosult,
d) a vádindítvány tárgyává tett cselekmény nem közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos 
kiemelt bűncselekmény,
e) a vádindítvány nem tartalmazza a 817/M. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat, illetve
f ) a vádindítványt nem a jogi képviselő útján nyújtották be.
(2) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  vádindítvány elutasításáról rendelkező nem ügydöntő 
végzés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a  vádindítványt ismételten benyújthatja, ha azt a  bíróság 
az (1) bekezdés b), e) vagy f ) pontja alapján utasította el, és az elutasítás oka már nem áll fenn.
(3) A  bíróság a  vádindítványt nem utasíthatja el azon okból, hogy az  nem tartalmazza a  vádindítványban 
vádlottként megjelölt személynek a  184.  § (2)  bekezdésében felsorolt személyes adatait, és azok az  ügyiratokból 
sem állapíthatók meg, ha a terhelt személyazonossága ezek hiányában is kétséget kizáróan megállapítható.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, ha a vádindítvány tárgyává tett cselekmény olyan bűncselekmény, 
amely a  vádindítvány tárgyává tett közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 
bűncselekménnyel szoros összefüggésben áll.
(5) A vádindítvány előzetes vizsgálata során ülés nem tartható.
(6) Ha a  bíróság a  vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja, a  határozatát a  vádindítvány képviseletére 
jogosult személynek kézbesíti.
(7) A vádindítvány elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye.

A vádindítvány megalapozottságának a vizsgálata
817/O.  § (1) Ha a  vádindítvány elutasításának nincs helye, a  bíróság a  vádindítvány benyújtásától számított 
két hónapon belül megvizsgálja, hogy a  vádindítványban vádlottként megjelölt személy megalapozottan 
gyanúsítható-e a vádindítvány tárgyává tett bűncselekmény elkövetésével.
(2) A  bíróság a  vádindítvány megalapozottságának elbírálásakor teljeskörűen megvizsgálja az  ügy ügyiratait és 
a vádindítvány képviseletére jogosult személy által csatolt adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.
817/P. § (1) A bíróság nem ügydöntő végzésével a vádindítványt
a) elutasítja, ha a  vádindítványban vádlottként megjelölt személy a  vádindítvány tárgyává tett bűncselekmény 
elkövetésével nem gyanúsítható megalapozottan,
b) részben elutasítja, ha a  vádindítványban vádlottként megjelölt valamely személy a  vádindítvány tárgyává tett 
bűncselekmény elkövetésével, vagy a vádindítványban vádlottként megjelölt személy a vádindítvány tárgyává tett 
valamely bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsítható megalapozottan.
(2) Ha a  vádindítvány vizsgálata során adat merül fel arra, hogy a  vádindítványban vádlottként megjelölt 
személy mentességet élvező személy és a  vádindítvány elutasításának az  érintett esetében nincs helye, a  bíróság 
indítványozza a  mentesség felfüggesztésére jogosult döntését. Ha a  mentesség felfüggesztésére jogosult 
a mentességet nem függeszti fel, a bíróság a vádindítványt elutasítja vagy részben elutasítja.
(3) A vádindítvány megalapozottságának a vizsgálata során ülés nem tartható.
(4) Ha a  bíróság a  vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja vagy részben elutasítja, a  határozatát 
a vádindítvány képviseletére jogosult személynek kézbesíti.
(5) Ha a bíróság a vádindítványt részben elutasítja, a vádindítvány képviseletére jogosult személy köteles a határozat 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az  elutasított vádindítványi részeket nem tartalmazó vádindítványt 
a  bíróságnak ismételten benyújtani. Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy ezt elmulasztja, a  bíróság 
az eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti. Erre a nem ügydöntő végzésben a vádindítvány képviseletére jogosult 
személyt figyelmeztetni kell.

A bírósági eljárás szabályai a vádindítvány befogadását követően
817/Q. § (1) Ha a vádindítvány elutasításának nincs helye, a bíróság
a) azt haladéktalanul megküldi a vádlottnak,
b) gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, illetve
c) kényszerintézkedést rendelhet el.
(2) A vádindítvány vádlottnak történő kézbesítését követően az eljárásban védő részvétele kötelező.
(3) A vádlott és a védő a vádindítvány kézbesítése után jogosult az eljárás ügyiratainak a megismerésére.
(4) Ha a vádlott az eljárásban nem a magyar nyelvet használta, a vádindítvány vádlottra vonatkozó részének az általa 
az eljárásban használt nyelvre történő lefordításáról a bíróság gondoskodik.
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817/R.  § (1) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  bírósági eljárásban – ha e  törvény másképp 
nem rendelkezik – az  ügyészség jogait gyakorolja, és az  ügyészség feladatait látja el, ideértve a  vádlott 
személyi szabadságát érintő kényszerintézkedés elrendelésének, továbbá az  elfogatóparancs kibocsátásának 
indítványozását. A vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádat nem terjesztheti ki.
(2) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  vádat bármikor ejtheti. A  vád ejtését nem köteles indokolni. 
A bíróság az eljárást megszünteti, ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádat ejtette.
(3) A  tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása körében hozott határozat kivételével a  határozatot közölni kell 
a vádindítvány képviseletére jogosult személlyel.
(4) A vádindítvány alapján folytatott ügyhöz más ügyet nem lehet egyesíteni, kivéve, ha a vádlottat korábban akár 
magánvádas, akár közvádas ügyben próbára bocsátották.
817/S. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyaláson a vádindítvány képviseletére jogosult személy 
jogi képviselőjének a jelenléte kötelező. Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy a tárgyaláson nincs jelen, 
a jogi képviselője jogosult a büntetőeljárásban részt vevő személyeknek kérdést feltenni és indítványt előterjeszteni, 
nem érintve a vádindítvány képviseletére jogosult személy 817/R. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogait.
(2) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője a  tárgyaláson nem jelenik meg, és magát 
alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, de a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jelen 
van, a  bíróság a  tárgyalást megtartja, azonban a  jogi képviselőt rendbírsággal kell sújtani. A  bíróság erre a  jogi 
képviselőt az idézésben figyelmezteti.
(3) Ha a tárgyaláson a vádindítvány képviseletére jogosult személy és a jogi képviselője sem jelenik meg, és magát 
alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, vagy mindkét személy önhibájából olyan állapotban 
jelenik meg, hogy az  eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, továbbá, ha mindkét személy az  eljárási 
cselekményről engedély nélkül távozik, a  bíróság az  eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti. A  vádindítvány 
képviseletére jogosult személyt az értesítésben, illetve a jogi képviselőt az idézésben erre figyelmeztetni kell.
(4) A vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője a tárgyalásról ismételt vagy súlyos rendzavarása 
esetén sem utasítható ki, illetve vezettethető ki. Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője 
a rendzavarással nem hagy fel, és ezzel lehetetlenné teszi a tárgyalás jelenlétében való folytatását, a jogi képviselőt 
rendbírsággal kell sújtani, és a vádindítvány képviseletére jogosult személy más jogi képviselőt hatalmazhat meg. 
Ha ez nyomban nem lehetséges, a bíróság a tárgyalást a rendzavaró jogi képviselő költségére elnapolja.
(5) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselete az  eljárásban megszűnik, és a  következő 
tárgyalási napig a jogi képviseletéről nem gondoskodik, a bíróság az eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti.
(6) Ha vádindítvány képviseletére jogosult személy az eljárás során meghal vagy tartós, súlyos betegsége miatt nem 
tud az  eljárásban részt venni, a  bíróság erről a  többi ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személyt, illetve 
a 817/J. § (9) bekezdése szerint a vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt 
benyújtó többi személyt tájékoztatja. A többi ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy a tájékoztatástól 
számított 15 napon belül jogosult az  újabb, vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljáró személyről 
megegyezni. A  817/J.  § (9)  bekezdése szerint a  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre 
vonatkozó indítványt benyújtó többi személy a  tájékoztatástól számított 15 napon belül jogosult a  817/J.  § 
(9) bekezdése szerint a tárgyalást folytató bíróság kijelölését indítványozni.
(7) Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személyt a bíróság jelölte ki és e személy a vádat ejtette vagy a bíróság 
az eljárást a 817/P. § (5) bekezdése vagy a (3) és (5) bekezdés alapján megszünteti, a bíróság az eljárást megszüntető 
határozatát a  többi ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy, illetve a  817/J.  § (9)  bekezdése szerint 
a vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó többi személy részére 
is kézbesíti.
(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott esetben a  többi ismételt felülbírálati indítványt előterjesztő személy 
jogosult egy alkalommal a  kézbesítéstől számított tizenöt napon belül újabb vádindítvány képviseletére jogosult 
személyként eljáró személyről megegyezni, aki tizenöt napon belül a vád ejtését visszavonhatja vagy a mulasztást 
pótolhatja. Ebben az esetben az eljárást folytatni kell.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a 817/J. § (9) bekezdése szerint a vádindítvány képviseletére jogosult 
személykénti kijelölésre vonatkozó indítványt benyújtó többi személy a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 
jogosult a 817/J. § (9) bekezdése szerint az eljárást megszüntető határozatot hozó bíróság kijelölését indítványozni. 
A bíróság által kijelölt újabb vádképviseletre jogosult személy tizenöt napon belül a vád ejtését visszavonhatja vagy 
a mulasztást pótolhatja. Ebben az esetben az eljárást folytatni kell.
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A fellebbezés
817/T. § (1) A bíróság ítélete ellen a vádindítvány képviseletére jogosult személy fellebbezést nem jelenthet be.
(2) Fellebbezés bejelentése esetén a  bíróság az  ügyiratokat közvetlenül terjeszti fel a  fellebbezés elbírálására 
jogosult bírósághoz.
(3) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban hozott jogerős ügydöntő határozatot a  bíróság megküldi az  ügyben korábban 
eljárt ügyészségnek is.
(4) A másodfokú bíróság a 817/S. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott esetben az elsőfokú bíróság határozatát 
hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti.

A bűnügyi költség
817/U.  § (1) Ha a  bíróság a  vádlottat felmentette vagy vele szemben az  eljárást megszüntette, a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személy viseli a  145.  § (1)  bekezdésében és az  576.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott bűnügyi költségből azt a költséget, amely a bírósági eljárás során keletkezett.
(2) Ha a bíróság a vádlottat az 566. § (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével felmenti, vagy vele szemben 
az  eljárást vádejtés miatt megszünteti, a  vádindítvány képviseletére jogosult személy az  ügydöntő határozat 
jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül – jogszabályban meghatározott mértékben – megtéríti 
a vádlott meghatalmazott védőjének azon díját és költségét, amely a bírósági eljárás során keletkezett.
(3) A vádindítvány képviseletére jogosult személyt csak azzal a cselekménnyel, illetve a tényállásnak azzal a részével 
kapcsolatban felmerült bűnügyi költség viselésére és a (2) bekezdésben meghatározott díj és költség azon részének 
megtérítésére lehet kötelezni, amelyre a  bíróság az  566.  § (3)  bekezdésében meghatározott eset kivételével 
felmentő ítéletet hozott vagy az eljárást megszüntette.

A rendkívüli jogorvoslatokra vonatkozó eltérő szabályok
817/V.  § (1) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy perújítási indítványt, felülvizsgálati indítványt nem 
terjeszthet elő.
(2) Az e Fejezet szerinti eljárásban hozott határozat ellen törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatnak nincs 
helye.
(3) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban a  C. Fejezet, a  CI. Fejezet és a  CIII. Fejezet alkalmazásának nincs helye. 
A vádindítvány képviseletére jogosult személy különleges eljárások lefolytatását nem indítványozhatja.

A büntetőeljárás megindulása miatti hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok
817/W.  § A büntetőeljárás megindulása miatti hátrányos jogkövetkezmények tekintetében a  pótmagánvádas 
eljárására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azon személy vonatkozásában, akivel szemben e  Fejezet 
rendelkezései alapján vádindítványt nyújtanak be.”

 (2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 876/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„876/C. § (1) A CV/A. Fejezetben meghatározott rendelkezések 2022. december 31. napjáig nem alkalmazhatók.
(2) A  CV/A. Fejezetben meghatározott rendelkezéseket a  2022. december 31-ét követően tett feljelentésekre és 
indult eljárásokban kell alkalmazni.”

51. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.  törvény 817/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

28. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

52. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Igazgatóság hatásköre kiterjed az  európai uniós költségvetés végrehajtásában részt vevő valamennyi 
nemzeti hatóságra.”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Igazgatóságot igazgató (a továbbiakban e § alkalmazásában: igazgató) vezeti. Az igazgató – az Igazgatóság 
közreműködésével – az  európai uniós források felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatosan a  jogszabályokban 
meghatározott feladatokat látja el, így különösen:
a) összeférhetetlenségi nyilatkozatokat és érdekeltségi nyilatkozatokat rendszeresen, mintavételes eljárással, 
valamint hatósági nyilvántartások és nyilvánosan elérhető információk, valamint megkeresés útján megismerhető 
adatok alapján ellenőriz,
b) kockázatelemzést végez,
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c) gondoskodik az  összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése érdekében a  tudatosság növeléséről és 
az intézményrendszer uniós támogatások végrehajtásáért felelős szereplőinek képzéséről,
d) együttműködik a büntetőeljárásban eljáró szervekkel.”

 (3) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pont szerinti
a) ellenőrzés kiterjed a  palyazat.gov.hu honlapon benyújtott valamennyi, az  összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
gyanúra irányuló anonim bejelentésre is,
b) mintavételen alapuló érvényességi ellenőrzésnek éves szinten el kell érnie az  összeférhetetlenségi nyilatkozat 
benyújtására kötelezettek számának legalább 5%-át,
c) mintavételen alapuló érvényességi ellenőrzéseknek az  európai támogatásokat auditáló szervvel egyeztetett 
kétévenkénti ellenőrzési terveken kell alapulnia,
d) ellenőrzés során megállapított összeférhetetlenségről az  Igazgatóság jelentésben tájékoztatja 
az intézményrendszer uniós támogatások végrehajtásáért felelős – az ellenőrzéssel érintett – szereplőit,
e) ellenőrzött összeférhetetlenségi és érdekeltségi nyilatkozatokat és a  kapcsolódó dokumentumokat legalább 
5 évig meg kell őrizni.
(3b) Az Igazgatóság a (3) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéshez szükséges
a) összes adatot megismerheti, arról másolatot készíthet,
b) iratokba – ideértve az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is – betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,
c) írásbeli felvilágosítást kérhet bármely szervezettől vagy személytől.
(3c) Az  Igazgatóság a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékben kezelheti 
mindazokat a személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak 
minősülő adatokat, amelyek az  ellenőrzéssel összefüggenek, és amelyek kezelése az  ellenőrzés eredményes 
lefolytatása érdekében szükséges.
(3d) Az  Igazgatóság tevékenységét, az  ellenőrzések tervezését és végrehajtását az  audithatóság rendszeraudit-
jelentés keretében hitelesíti.”

 (4) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  igazgató tevékenységét a  szervezeti és működési szabályzat szerint az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter, a  minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára irányítja. Az  európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatok tekintetében az  igazgató nem utasítható, feladatait minden 
más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi befolyásolástól 
mentesen köteles ellátni.”

 (5) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott kormánytisztviselők és munkavállalók kiválasztása az  Integritás 
Hatóság által jóváhagyott objektív szempontrendszer alapján, pályázati eljárás keretében történik. Az  Integritás 
Hatóság ellenőrzi az  Igazgatóság kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak kiválasztását és a  felvételi eljárás 
szabálytalansága esetén új eljárás lefolytatását kezdeményezheti az igazgatónál.”

 (6) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Igazgatóság működését és eljárásait – a jogszabályokban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban nem 
szabályozott kérdésekben – az igazgató által kiadott és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
által jóváhagyott ügyrend szabályozza. Az Integritás Hatóság ellenőrzi az Igazgatóság működését, ennek keretében 
vizsgálja az  ügyrend végrehajtását és az  Igazgatóság eljárásaira vonatkozó irányelvek betartását. Súlyos vagy 
visszatérő megfelelési problémák esetén az Integritás Hatóság jogosult az Igazgatóság ellenőrzésére.”

 (7) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. §-a a következő (9a)–(9j) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  igazgató, valamint az  Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott kormánytisztviselő és munkavállaló 
a  megbízatása, illetve a  jogviszonya keletkezésekor általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi 
nyilatkozatot, majd az  érdemi eljárási cselekmények megkezdése előtt az  adott eljárási cselekményre vonatkozó 
eseti összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot tesz.
(9b) Az Igazgatóság haladéktalanul biztosítja az Integritás Hatóság részére
a) a (9a) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozathoz és érdekeltségi nyilatkozatokhoz, valamint
b) az Integritás Hatóság kérésére az  Igazgatóság által kezelt valamennyi, az  Integritás Hatóság jogkörének 
gyakorlásához szükséges irathoz [ideértve az  a)  pont hatálya alá nem tartozó, az  Igazgatóság által kezelt 
összeférhetetlenségi nyilatkozatokat és érdekeltségi nyilatkozatokat]
való hozzáférést.
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(9c) A  (9a)  bekezdés és a  (9b)  bekezdés b)  pontja szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatok és érdekeltségi 
nyilatkozatok tartalmát az Integritás Hatóság ellenőrzi.
(9d) Ha a  (9c)  bekezdés szerinti ellenőrzés során az  Integritás Hatóság megállapítja, hogy a  (9a)  bekezdés szerinti 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, illetve érdekeltségi nyilatkozatot tevő a  nyilatkozatban lényeges adatot, tényt 
valótlanul közölt vagy mellőzött, az  Integritás Hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a  munkáltatói jogkör 
gyakorlóját.
(9e) Bárki jogosult a  www.palyazat.gov.hu oldalon anonim módon bejelenteni összeférhetetlenséget és vélt 
összeférhetetlenséget, illetve annak kockázatát.
(9f ) A (9e) bekezdés szerinti bejelentést az Igazgatóság kivizsgálja. Ha az Igazgatóság megállapítja a (9e) bekezdés 
szerinti bejelentés megalapozottságát, az  Igazgatóság haladéktalanul tájékoztatja az  uniós támogatások 
végrehajtásáért felelős – a bejelentéssel érintett – szereplőit a bejelentésről.
(9g) Az  Igazgatóság a  (9e)  bekezdés szerinti bejelentést elutasítja, ha nem áll fenn összeférhetetlenség. 
Az Igazgatóság a döntését indokolni köteles.
(9h) Az Igazgatóság a (9e) bekezdés szerinti bejelentést érdemi indoklás nélkül elutasítja, ha
a) az olyan személyre vonatkozik, akivel kapcsolatosan az  ügyben korábban azonos tényállás alapján 
az összeférhetetlenség hiányát állapították meg, vagy
b) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan.
(9i) Ha az  Igazgatóság a  vizsgálata során összeférhetetlenséget állapít meg, arról jelentést küld 
az intézményrendszer uniós támogatások végrehajtásáért felelős – a vizsgálattal érintett – szereplőinek.
(9j) Az Igazgatóság a (9e) bekezdés szerinti bejelentések vizsgálata során keletkezett iratokat a vizsgálat lezárásától 
számított öt évig megőrzi.”

 (8) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  igazgató részletes éves jelentésben tájékoztatja az  Integritás Hatóságot az  Igazgatóság tevékenységéről, 
az  elvégzett ellenőrzések számszerűsíthető eredményeiről és tapasztalatairól, a  megtett intézkedésekről, 
a beérkezett bejelentések számáról és a kivizsgált esetekről.”

53. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 107. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha)
„f ) a kormánytisztviselő az  összeférhetetlenségi nyilatkozatában, illetve az  érdekeltségi nyilatkozatában lényeges 
adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt vagy mellőzött,”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 107. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben
a) a lényeges adat, tény valótlanságát vagy mellőzésének tényét az  Integritás Hatóság a  29/B.  § (9c)  bekezdése 
szerinti ellenőrzés során,
b) a szándékosság fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg.”

54. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 111. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kormánytisztviselőt felmentési idő nem illeti meg a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és 
a 107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén, valamint a 107. § (1) bekezdés f ) pontja alapján 
történt felmentés esetén.”

55. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 112. § (10) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha)
„c) a kormánytisztviselőt a 107. § (1) bekezdés f ) pontja alapján mentették fel.”

56. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 113. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Felmentési védelem nem illeti meg a kormánytisztviselőt a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség 
és a 107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén, valamint a 107. § (1) bekezdés f ) pontja alapján 
történt felmentése esetén.”
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57. § (1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 240/A.  § (4)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az igazgató jogviszonya a (2) bekezdés szerinti időtartam alatt felmentéssel nem szüntethető meg, kivéve, ha]
„b) az igazgató nem felel meg a 224. § (1) bekezdésében meghatározott kinevezési feltételeknek,”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 240/A. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az igazgató jogviszonya a (2) bekezdés szerinti időtartam alatt felmentéssel nem szüntethető meg, kivéve, ha]
„d) az igazgató az  összeférhetetlenségi nyilatkozatában, illetve az  érdekeltségi nyilatkozatában lényeges adatot, 
tényt szándékosan valótlanul közölt vagy mellőzött.”

 (3) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 240/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben
a) a lényeges adat, tény valótlanságát vagy mellőzésének tényét az  Integritás Hatóság a  29/B.  § (9c)  bekezdése 
szerinti ellenőrzés során,
b) a szándékosság fennállását az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
állapítja meg.”

 (4) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 240/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott feltétel fennállása esetén az  igazgatót az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter javaslatára a  miniszterelnök mentheti fel. Az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter a javaslatának megtétele előtt kikéri az Integritás Hatóság elnökének véleményét, 
amiről a javaslattétel során tájékoztatja a miniszterelnököt.”

 (5) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 240/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  igazgatónak a  (4)  bekezdés d)  pontja alapján történő felmentésére nem kell alkalmazni a  233.  § (2) és 
(3) bekezdését.”

58. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 279/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„279/A. § (1) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott munkavállalóra a 278. és 
279. §-ban foglaltakat – a 29/B. §-ban meghatározottakon túl – azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkaviszony létesítésének feltétele – a 279. § (6) bekezdésben foglaltakon túl – a magyar állampolgárság,
b) a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezetében foglalkoztatott munkavállalók által betöltött 
álláshelyeket a  279.  § (4)  bekezdése alkalmazásakor nem kell figyelembe venni, és a  munkavállalók a  279.  § 
(5)  bekezdése szerinti mentesítés nélkül foglalkoztathatók a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság 
szervezetében,
c) a munkaviszonyt a  munkáltató azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a  munkavállaló 
az összeférhetetlenségi nyilatkozatában, illetve az érdekeltségi nyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan 
valótlanul közölt vagy mellőzött.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben
a) a lényeges adat, tény valótlanságát vagy mellőzésének tényét az  Integritás Hatóság a  29/B.  § (9c)  bekezdése 
szerinti ellenőrzés során,
b) a szándékosság fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg.”

59. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 292. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  2023. január 1-jével kinevezett igazgató dönt a  helyettesítésére a  megbízott igazgató javaslatára kijelölt 
főosztályvezető vagy osztályvezető megerősítéséről, amely keretében a kinevezett igazgató másik főosztályvezető 
vagy osztályvezető kijelölését kezdeményezheti. A  kinevezett igazgató kezdeményezése alapján a  29/B.  § 
(4) bekezdése szerinti szervezeti és működési szabályzatot haladéktalanul módosítani kell.”

29. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

60. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi CVII.  törvény 2.  § 
(1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában különleges jogállású szerv:)
„q) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.”
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61. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi CVII.  törvény 98.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a  Gazdasági Versenyhivatal, az  Országos Atomenergia Hivatal, az  Integritás 
Hatóság, a  Közbeszerzési Hatóság és az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság köztisztviselőjének 
közszolgálati jogviszonya a  különleges jogállású szerv mint munkáltató és a  köztisztviselő mint foglalkoztatott 
között közszolgálati munkaszerződéssel jön létre.”

30. A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény módosítása

62. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 8. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvényben 
(a  továbbiakban: Eufetv.) meghatározott feladatainak ellátása érdekében az  Integritás Hatóság jogosult 
ingyenesen, a  21/B.  §-a szerinti regisztráció nélkül, közvetlen adatkapcsolat keretében átvenni az  általa a  4.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti adatokkal meghatározott, az Eufetv. IV. Fejezete hatálya alá tartozó adatszolgáltató 
tényleges tulajdonosának a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt természetes személyazonosító adatait és 
lakcímadatát.”

63. § (1) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 21/A. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó szerv)
„d) a 8. § (2b) bekezdése szerint”
(végzett adathozzáféréseket naplózza.)

 (2) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 21/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti naplóban a nyilvántartó szerv rögzíti az Integritás Hatóság és a nyilvántartó 
szerv közötti közvetlen adatkapcsolat tekintetében az  adattovábbítás dátumát és időpontját, az  adattovábbítás 
indításához használt adatok típusát, az adattovábbítással érintett adatok körét.”

64. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről 
és működtetéséről szóló 2021.  évi XLIII.  törvény 21/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „szerint” szövegrész helyébe 
a „szerint, valamint” szöveg lép.

65. §  Hatályát veszti a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021.  évi XLIII.  törvény 21/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „valamint” 
szövegrész.

31. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló  
2022. évi XXVII. törvény módosítása

66. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság – ideértve az  elnökét, az  elnökhelyetteseit és a  teljes állományát – feladatainak ellátásában teljesen 
független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, 
feladatát más szervektől elkülönülten és minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy 
természetes személy általi befolyásolástól mentesen köteles ellátni. A Hatóság számára feladatot csak törvény írhat elő.”

67. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 4.  §  
(1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Hatóság a  feladatainak ellátása érdekében kérelemre, hivatalból vagy bejelentés, panasz alapján jár el. 
Panasz a  panaszokról és a  közérdekű bejelentésekről szóló 2013.  évi CLXV.  törvény (a  továbbiakban: Pkbtv.) 
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1.  § (2)  bekezdésétől eltérően akkor is benyújtható, ha elintézése más eljárás hatálya tartozik. A  Hatóság 
a feladatkörében bármilyen rendelkezésére álló információ alapján eljárhat.
(2) A  Hatóság feladatkörét érintő jogsértés vagy szabálytalanság észlelése esetén a  Hatósághoz bárki tehet 
bejelentést, panaszt. Bejelentés, panasz a  Pkbtv. 1.  § (4)  bekezdésétől eltérően közvetlenül a  Hatósághoz is 
benyújtható függetlenül attól, hogy mely szerv jogosult az eljárásra.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésre, panaszra – az (1) és (2) bekezdés szerinti kivétellel – a Pkbtv. rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni.
(4) A  Hatóság a  bejelentések, panaszok fogadása érdekében a  bejelentők, panaszt tevők névtelenségét biztosító 
bejelentő felületet működtet, amely bizalmas kapcsolattartásra nyújt lehetőséget. A bejelentést vagy panaszt tevő 
személyeknek lehetőségük van a Hatósággal a bejelentő felülettől eltérő módon is kapcsolatot tartani.”

68. § (1) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 5.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hatóság jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi az európai támogatásokat auditáló szerv, valamint 
a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság foglalkoztatottjai által megtett összeférhetetlenségi nyilatkozatokat.”

 (2) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 5.  §-a 
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a  Hatóság kérésére haladéktalanul biztosítja a  Hatóság részére 
a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság által kezelt összeférhetetlenségi nyilatkozathoz és érdekeltségi 
nyilatkozatokhoz, valamint valamennyi, a Hatóság jogkörének gyakorlásához szükséges irathoz való hozzáférést.”

 (3) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 5.  §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Hatóság az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi CLII.  törvény (a  továbbiakban: 
Vnytv.) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint bejelentésével kezdeményezheti a  Vnytv. szerinti ellenőrzési eljárást 
azzal a személlyel szemben, akinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az európai uniós források tekintetében 
fennálló javaslattételi, döntési vagy ellenőrzési jogosultsága alapozza meg. A  Vnytv. szerinti ellenőrzési eljárás 
eredményéről – ennek keretében különösen a  vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről – a  Hatóságot 
tájékoztatni kell.”

69. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 3. alcím címe 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Megállapodások kötése a Hatóság által”

70. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 8.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság más állami szervekkel és nem állami szervekkel megállapodásokat köthet a  kommunikációra és 
az  információcserére vonatkozóan, valamint feladatkörében a  hatáskörei gyakorlására vonatkozó gyakorlati 
módozatok megkönnyítése érdekében. A megállapodások kizárólag a személyes adatok és más adatok védelmére 
vonatkozó követelmények megtartásával köthetők meg.”

71. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 15.  § 
(1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság bejelentés alapján, panasz alapján, hivatalból vagy az ajánlatkérő kérésére a részben vagy egészben európai 
uniós forrásból megvalósuló vagy megvalósítani tervezett közbeszerzési eljárást megelőzően vagy annak lefolytatása 
során ajánlást adhat meghatározott ajánlatkérőnek, amelyben kéri az  ajánlatkérőt, hogy részben vagy egészben 
egy  adott európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásban vagy részben vagy egészben bizonyos jövőbeli 
európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásai során)
„f ) hagyjon fel bármilyen egyéb jogsértő magatartásával.”

72. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 18.  § 
(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Hatóság az  ezen alcím szerinti eljárásban az  adatszolgáltatásra felhíváson és a  nyilvános információk 
értékelésén kívül más, bizonyítási jellegű cselekményt saját hatáskörben nem végezhet, hanem az erre feladat- és 
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hatáskörrel rendelkező szervezet jogosult megkeresni, amely a  tényállás tisztázásának folyamatát is magában 
foglaló haladéktalan tájékoztatást ad a Hatóság részére eljárásának eredményéről.”

73. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 24.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Hatóság a  Kbt. 152.  § (1)  bekezdés o)  pontja szerint kezdeményezheti a  Közbeszerzési Döntőbizottság 
eljárását, ha a közbeszerzésekről szóló törvénybe, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján 
alkotott rendeletbe ütköző magatartás vagy mulasztás jut a tudomására.”

74. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 25.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  európai uniós források felhasználásának ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet 
köteles együttműködni a Hatósággal, ennek keretében köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hatóságot az eljárása 
megkezdéséről, valamint az eljárásának eredményéről.”

75. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 26.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A Hatóság az Ákr. 15. § (2) bekezdése szerinti eljárásra szólíthatja fel az érintett felügyeleti hatóságot, valamint 
a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.  évi I.  törvény rendelkezései szerint bíróság előtt mulasztási pert 
indíthat, ha a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a 18. § (2) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése szerinti eljárási 
kötelezettségének nem tett eleget.”

76. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 9. alcíme 
a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § A Hatóság a  közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény 
esetén a büntetőeljárásról szóló törvény szerint felülbírálati indítványt és ismételt felülbírálati indítványt nyújthat be.”

77. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 28.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság a  gazdasági szereplőt – a  31.  § (1)  bekezdése szerinti adattartalommal – rögzíti a  közbeszerzési 
eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásában (a  továbbiakban: nyilvántartás), ha a  bíróság jogerős 
ügydöntő határozata megállapította, hogy a gazdasági szereplő vagy a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa olyan személy, aki 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontja szerinti bűncselekményt követett el.”

78. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 31.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság
a) – a  b) és c)  pont kivételével – a  gazdasági szereplő vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, 
cégvezetője természetes személyazonosító adatait a céginformációs rendszerből,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,
c) a gazdasági szereplő tényleges tulajdonosának a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához 
kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021.  évi XLIII.  törvény 3.  § 
14.  pontjában meghatározott tényleges tulajdonosi nyilvántartásban (a  továbbiakban: tényleges tulajdonosi 
nyilvántartás) rendelkezésre álló természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát a  tényleges tulajdonosi 
nyilvántartásból,
d) az a)–c) pont szerinti személy tekintetében az  (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerből
közvetlen adatkapcsolat útján veszi át.”
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79. § (1) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 39.  § 
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság elnökének és elnökhelyettesének jogviszonya megszűnik)
„d) a (7) bekezdés szerinti esetben.”

 (2) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 39.  §  
(4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az Állami Számvevőszék elnöke a Hatóság elnöke, illetve elnökhelyettese jogviszonyának megszüntetése iránt 
bíróság előtt közigazgatási pert indíthat, ha
a) az Alkalmassági Bizottság a  43.  § (3)  bekezdése, a  43.  § (7)  bekezdése vagy a  44.  § (7)  bekezdése alapján 
kezdeményezi a Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese jogviszonyának megszüntetését, vagy
b) a kinevezése feltételei már nem állnak fent.
(5) Az Állami Számvevőszék elnöke a  (4) bekezdés szerinti keresetlevelet a Hatóság elnöke, illetve elnökhelyettese 
részére egyidejűleg megküldi.
(6) A  bíróság a  (4)  bekezdés szerinti perben a  közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per szabályai szerint jár el 
azzal, hogy a pert a Hatóság elnöke, illetve elnökhelyettese ellen kell megindítani, és a perre a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes. A bíróság a keresetről harminc napon belül dönt.
(7) Ha a  bíróság azt állapítja meg, hogy az  Állami Számvevőszék elnökének a  (4)  bekezdés szerinti keresete 
megalapozott, a  bíróság határozatában megszünteti a  Hatóság elnöke, illetve elnökhelyettese jogviszonyát. 
A bíróság ítéletével szemben fellebbezésnek van helye.”

80. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 40.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Állami Számvevőszék elnöke és az  Alkalmassági Bizottság felelős azért, hogy a  Hatóság elnöke vagy 
elnökhelyettese jogviszonyának a 39. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság új elnöke vagy 
elnökhelyettese kinevezésére vonatkozó eljárás a  Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese jogviszonyának a  39.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnéséig megvalósuljon.”

81. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 46.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese kivételével a  Hatóság köztisztviselői az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.”

82. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 50.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Munkacsoport a Hatóság nyilvános jelentéseit a feladatainak ellátása során figyelembe veheti, de a Hatóság 
nyilvános jelentéseihez nincs kötve és nem köteles azt figyelembe venni. A  Hatóság a  Munkacsoport jelentését 
az éves elemző integritásjelentés elkészítésekor figyelembe veheti, de a Munkacsoport jelentéséhez nincs kötve és 
nem köteles azt figyelembe venni.”

83. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 57.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Alkalmassági Bizottság kötelező erejű véleményt ad a  Hatóság Igazgatóságának a  tagjelölti alkalmassági 
feltételek értékelésére és a kiválasztás szempontjaira vonatkozóan. Az alkalmasság elbírálásán túl az Alkalmassági 
Bizottság véleményében a  jelölési és kinevezési eljárás sérelme nélkül bármilyen módon hozzájárulhat a  nem 
kormányzati szereplőket képviselő tagok jelöléséről való megalapozott döntés meghozatalához.”

84. §  Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény
 1. 7. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés” szöveg,
 2. 11.  § a)  pontjában a „különbség lehetséges okainak elemzése” szövegrész helyébe a „különbség és annak 

lehetséges okainak teljes körű és átfogó elemzése” szöveg,
 3. 11.  § b)  pontjában a „problémák, kockázati” szövegrész helyébe a „problémák, valamint a  jogalkalmazói és 

közigazgatási gyakorlat elemzése, kockázati” szöveg,
 4. 16. § (1) bekezdésében a „megvalósuló közbeszerzési” szövegrész helyébe a „megvalósuló vagy megvalósítani 

tervezett közbeszerzési” szöveg,
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 5. 16. § (2) bekezdésében a „megvalósuló közbeszerzési” szövegrész helyébe a „megvalósuló vagy megvalósítani 
tervezett közbeszerzési” szöveg,

 6. 18.  § (2)  bekezdésében a  „bizonyítási cselekményeket” szövegrész helyébe a  „bizonyítási jellegű 
cselekményeket” szöveg,

 7. 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „eljárása során” szövegrész helyébe az „eljárása során bizonyítási 
jellegű cselekményként” szöveg,

 8. 18. § (3) bekezdés b) pontjában az „az adatkezelő” szövegrész helyébe az „a vizsgált adatkezelő” szöveg,
 9. 18.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „írásbeli felvilágosítást, illetve” szövegrész helyébe az  „írásbeli, illetve 

szóbeli felvilágosítást, továbbá” szöveg,
10. 31. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg,
11. 42. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
12. 43.  § (3)  bekezdésében a  „felmentését” szövegrész helyébe a  „Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese 

jogviszonyának megszüntetését” szöveg,
13. 43.  § (7)  bekezdésében a  „felmentését” szövegrész helyébe a  „Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese 

jogviszonyának megszüntetését” szöveg,
14. 44. § (7) bekezdésében a „felmentését” szövegrész helyébe a „jogviszonyának megszüntetését” szöveg,
15. 46. § (4) bekezdésében az „az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény” 

szövegrész helyébe az „a Vnytv.” szöveg,
16. 53. §-ában a „honlapján annak” szövegrész helyébe a „honlapján – a Munkacsoport éves jelentésével azonos 

helyen – annak” szöveg,
17. 69. § (5) bekezdésében az „az az” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
18. 74.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az integritáskockázat-értékelési” szövegrész helyébe az „a 9. és 10.  § 

szerinti integritáskockázat-értékelési” szöveg,
19. 76.  § (1)  bekezdésében a  „rendszerrel és” szövegrész helyébe a  „rendszerrel,” szöveg és a  „vállalkozók 

nyilvántartásával” szövegrész helyébe a  „vállalkozók nyilvántartásával és a  tényleges tulajdonosi 
nyilvántartással” szöveg

lép.

85. §  Nem lép hatályba az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi 
XXVII. törvény 85. §-a.

86. §  Hatályát veszti az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény
a) 39. § (1) bekezdés e) pontja, valamint
b) 39. § (8) bekezdése.

32. Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló  
2022. évi XL. törvény módosítása

87. §  Nem lép hatályba az  Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény módosításáról szóló 2022.  évi XL.  törvény 4.  §-a és a  6.  § 
(1) bekezdése.

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi XLIV. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

Az Európai Unió azon kötelező jogi aktusai, amelyek tekintetében a hatályuk alá tartozó állami 
támogatásokra vonatkozóan a 37/C. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatokat közzé kell 
tenni:

1. a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.);

2. a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a  kultúrát és 
a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a  legkülső 
régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU 
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.);

3. az  1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a  651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és 
vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 2-i (EU) 2020/972 bizottsági 
rendelet (HL L 215, 2020.7.7, 3–6. o.);

4. a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló  
(EU) 2021/1237 bizottsági rendelet (HL L 270, 202017.19, 39–75. o.);

5. az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 193., 2014.7.1.);

6. az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és 
akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 
2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o.);

7. az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),

8. az  1–7.  pontban nem említett, az  Európai Bizottság egyedi állami támogatási ügyben – Magyarország 
tekintetében – hozott kötelező jogi aktusa.”
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2022. évi XLV. törvény
egyes adótörvények módosításáról*

I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/F.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  állami adó- és vámhatóság az  adóbevallási tervezetben a  nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján 
feltünteti a 25 év alatti fiatalok kedvezményének jogosultat megillető összegét.”

2. §  Az Szja tv. 49. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor – saját döntése alapján, 
az  e  fejezetben előírtaktól eltérően – a  vállalkozói kivét adóelőlegét havonta, az  átalányban megállapított 
jövedelem adóelőlegét negyedévente állapítja meg és vallja be az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti  
adó- és járulékbevallásban.”

3. § (1) Az Szja tv. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egyéni vállalkozó a  vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett adóévenként az  adóév egészére  
a 8. számú melléklet rendelkezései szerint átalányadózást választhat az (5)–(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is  
figyelembe véve.”

 (2) Az Szja tv. 50. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az  az  egyéni vállalkozó, aki az  átalányadózását megszünteti vagy az  arra való jogosultsága megszűnik, 
a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra átalányadózást ismételten nem választhat.
(8) A  tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó az 52. § (1) bekezdésben 
meghatározott bevételi értékhatárt a  tevékenység folytatásának napjaival időarányosan veheti figyelembe. 
E  rendelkezés alkalmazásában tevékenységét év közben kezdőnek kell tekinteni azt az  egyéni vállalkozót is,  
aki az átalányadózásra áttérést közvetlenül megelőző időszakban kisadózónak minősült.”

4. §  Az Szja tv. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben
a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele az éves minimálbér tízszeresét,
b) az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti 
kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét
nem haladja meg.”

5. §  Az Szja tv. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Házassági vagyonközösség fennállása alatt megszerzett ingatlan esetén az (1) bekezdés szerint meghatározott 
szerzési időpont mindkét házastársnál azonos, kivéve, ha házassági vagyonjogi szerződés ettől eltérően rendelkezik.”

6. §  Az Szja tv. 67. § (9) bekezdés a) pont ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában:
a) az értékpapír megszerzésére fordított érték:]
„ag) az MRP szervezet analitikájában a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
szerint elkülönítetten, a  megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott, az  MRP szervezet vagy  
az MRP szervezetben fennálló tagi részesedést kezelő vagyonkezelő alapítvány által a résztvevő tulajdonába adott 
értékpapír esetében az  átadásig a  résztvevő által saját erő címén befizetett összegből az  értékpapírra arányosan  
jutó rész,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az Szja tv. 67/B. § (14) bekezdés b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Tartós befektetési szerződést köthet az (1) bekezdésben említett magánszemélyen túlmenően:]
„b) a bizalmi vagyonkezelő – a  magánszeméllyel mint vagyonrendelővel magánszemély mint kedvezményezett 
javára megkötött – bizalmi vagyonkezelési szerződés, valamint a  magánszemély mint kedvezményezett javára 
történő vagyoni juttatás céljából magánszemély által alapított vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelői 
feladatának teljesítése céljából,”
[azzal, hogy a  szerződés szerint keletkező hozam adókötelezettségére e  § rendelkezéseit kell alkalmazni, a  hozammal 
kapcsolatban keletkező adókötelezettséget az  alapítványi vagyon, a  kezelt vagyon terhére a  szerződő alapítvány, 
vagyonkezelő teljesíti, az e § szerinti rendelkezést, bevallási kötelezettséget az alapítvány, a vagyonkezelő tesz, teljesít.]

8. §  Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem minősül bevételnek a  magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték,  
ha a magánszemély)
„l) az értékpapírt a  KMRP szervezet résztvevőjeként vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő 
alapítvány kedvezményezettjeként szerezte; a  KMRP szervezet résztvevőnként, a  vagyonkezelő alapítvány 
kedvezményezettenként az adóévet követő év január 31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére 
a résztvevőnek, illetve a kedvezményezettnek a vagyon felosztása során átadott összes értékpapírnak az átadásuk 
napjára megállapított együttes szokásos piaci értékéről, valamint az azok megszerzése érdekében a résztvevő által 
teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről.”

9. §  Az Szja tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  Az Szja tv.
a) 3. § 63. pont a) alpontjában a „lévő járművel” szövegrész helyébe a „lévő vagy általa bérelt, lízingelt járművel” 

szöveg,
b) 52. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,
c) 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 11.  pontjában a „telefon, rádiótelefon, telefax, 

cb-rádió, telex” szövegrész helyébe a „telefon, mobiltelefon, telefax, cb-rádió, internet” szöveg,
d) 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 12.  pontjában az  „a telefon, a  rádiótelefon, 

a telefax, a cb-rádió, a telex” szövegrész helyébe az „a telefon, a mobiltelefon, a telefax, a cb-rádió, az internet” 
szöveg, az „a készülék ára, és a  beszerelés díja” szövegrész helyébe az „a készülék ára, a  beszerelés díja és 
a használat díja” szöveg,

e) 11. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 12.  pontjában a „telefon, rádiótelefon, telefax, 
cb-rádió, telex” szövegrész helyébe a „telefon, mobiltelefon, telefax, cb-rádió” szöveg,

f ) 11. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 13.  pontjában az  „a telefon, a  rádiótelefon, 
a telefax, a cb-rádió, a telex” szövegrész helyébe az „a telefon, a mobiltelefon, a telefax, a cb-rádió, az internet” 
szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti az Szja tv. 50. § (4) bekezdése.

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

12. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a továbbiakban: Tao.  törvény)  
4. §-a a következő 30/d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30/d. saját jogú nyugdíjas: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy;”

13. §  A Tao. törvény 5. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A vagyonkezelő alapítvány, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány a bizalmi vagyonkezelési 
szerződés alapján kezelt vagyonra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával állapítja meg  
adókötelezettségét, azzal az  eltéréssel, hogy társasági adókötelezettsége azon a  napon kezdődik, amelyen 
az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön. A természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi 
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vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára 
kezelt vagyon, valamint a  kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás 
céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány adóbevallás helyett az  adóévet követő év  
ötödik hónap utolsó napjáig – bevallást helyettesítő nyomtatványon – nyilatkozatot tesz, ha az  adóévben 
bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg.  
A  kezelt vagyonra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor a  természetes személy kedvezményezettel esik  
egy tekintet alá a  kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából 
természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány.”

14. §  A Tao. törvény 6. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) Az adózó csoporttagsága megszűnik
a) adókötelezettsége megszűnése napján,
b) kilépése napján,
c) a csoportos társasági adóalany megszűnése napján,
d) azon a napon, amelyet követő naptól már nem felel meg a tagságára előírt összes feltételnek,
e) végelszámolása, felszámolása, kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző nappal,
f ) megszűnése napján, ha az adózó végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg.”

15. § (1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„o) a társasház, a  társasüdülő (a továbbiakban együtt: társasház) tulajdonostársainak közössége által a  közös név 
alatt megszerzett olyan jövedelemből való részesedés alapján az  adózó által az  adóévben bevételként elszámolt 
összeg, amely jövedelemre vonatkozóan a társasház a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint 
az adót megfizette, továbbá a kezelt vagyon, az alapítvány, a vagyonkezelő alapítvány által megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint megállapított, tartós befektetésből származó jövedelem,”

 (2) A Tao. törvény 7. § (31) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(31) Az  (1)  bekezdés l)  pontja szerinti összeg 19.  § szerinti adókulccsal számított értéke az  állami támogatásokra 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az  adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.”

16. §  A Tao. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell az adót megfizetnie)
„b) a természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján 
a  vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyonnak, valamint 
a  kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes 
személy által alapított vagyonkezelő alapítványnak, ha az  adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök, 
követelések, értékpapírok vagy pénzeszközök átvétele, birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen eszközzel 
kapcsolatos rendelkezési joga gyakorlása révén szerzett bevételt, azzal, hogy a  kezelt vagyonra vonatkozó 
rendelkezés alkalmazásakor a természetes személy kedvezményezettel esik egy tekintet alá a kizárólag természetes 
személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított 
vagyonkezelő alapítvány,”

17. §  A Tao. törvény 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a  csoporttag csoporttagsága a  jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, 
a  csoportos társasági adóalany és a  volt csoporttag, továbbá a  csoportos társasági adóalany megszűnése esetén 
a  volt csoporttag köteles a  csoporttagság megszűnésére okot adó körülmény napját, illetve a  csoportos társasági 
adóalany megszűnésére okot adó körülmény napját követő 30 napon belül a  csoportos társasági adóalany által 
bevallott adóelőleget megosztani és bevallani, és ennek alapján a  csoporttagság megszűnése, illetve a  csoportos 
társasági adóalany megszűnése napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig az adóelőleget megfizetni.”
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18. § (1) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (107) bekezdéssel egészül ki:
„(107) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
5.  § (7a)  bekezdését, 7.  § (1)  bekezdés o)  pontját és 20.  § (1)  bekezdés b)  pontját az  adózó választása szerint 
alkalmazhatja a 2022. adóévére.”

 (2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (108)–(113) bekezdéssel egészül ki:
„(108) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
7. § (1) bekezdés l) pontját és (31) bekezdését első alkalommal a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallás 
vonatkozásában kell alkalmazni, figyelemmel a (112) bekezdésben foglaltakra.
(109) Az  e  törvény hatálya alá tartozó, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szabályaival összhangban igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás az  adózó erre vonatkozó 
választása és adóbevallásban benyújtott nyilatkozata szerint az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása 
céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: Válságközlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival és a  támogatási programot jóváhagyó SA.103089 számú határozatban  
és az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban is igénybe vehető, 
figyelemmel a (110)–(113) bekezdésekre, valamint a 4. számú mellékletre.
(110) A  (109)  bekezdés szerinti választás első alkalommal a  2022-ben kezdődő adóévről a  (109)  bekezdés 
hatálybalépését követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában alkalmazható.
(111) A  (110)  bekezdéstől eltérően e  törvény 7.  § (1)  bekezdés l)  pontja tekintetében a  (109)  bekezdést  
első alkalommal a  2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában lehet alkalmazni, 
figyelemmel a (112) bekezdésben foglaltakra.
(112) E  bekezdés hatálybalépését megelőzően, de 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallását illetően 
az e törvény 7. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében az adózónak önellenőrzést kell benyújtania.
(113) A  (109)  bekezdés szerinti adózói választás és nyilatkozat utoljára a  Válságközlemény alkalmazhatóságának 
határidejéig benyújtott adóbevallásban tehető meg.”

 (3) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (114) bekezdéssel egészül ki:
„(114) A  29/A.  § (6)  bekezdése hatálya alá tartozó, a  7.  § (1)  bekezdés ny)  pontja szerinti csökkentő tételt, illetve  
a  8.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti növelő tételt alkalmazó adózó a  2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig 
keletkezett, és az  adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteségét legfeljebb a  felhasználása (az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalapnak a  7.  § (1)  bekezdés 
ny)  pontja szerinti csökkentő tétellel növelt és a  8.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti növelő tétellel csökkentett 
összegének 50 százalékáig számolhatja el az  adózás előtti eredmény csökkentéseként. E  rendelkezés az  adózó 
választása szerint első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre alkalmazható.”

19. §  A Tao. törvény 30/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/H.  § E törvény 29/A.  § (109)–(113)  bekezdése alapján az  adózó erre vonatkozó választása és adóbevallásban 
benyújtott nyilatkozata szerint igénybe vett támogatás a  Válságközlemény 2.1. szakaszának szabályaival és 
a  támogatási programot jóváhagyó SA.103089 számú határozatban és az  azt módosító európai bizottsági 
határozatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatásnak minősül.”

20. §  A Tao. törvény a 2. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

21. §  A Tao. törvény
a) 6.  § (9)  bekezdés a)  pontjában és 8.  § (1)  bekezdés t)  pontjában a  „bekerülési” szövegrész helyébe  

a „könyv szerinti” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdés l) pontjában a „(31)–(32)” szövegrész helyébe a „(31)” szöveg,
c) 22/B.  § (2b)  bekezdésében a  „37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályaival” szövegrész helyébe  

a „37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) szabályaival” szöveg,
d) 29/A. § (83) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
e) 3. számú melléklet B) rész 3. pontjában a „8. és” szövegrész helyébe a „8., 9. és” szöveg
lép.
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22. §  Hatályát veszti a Tao. törvény
a) 7. § (1) bekezdés l) pontjában a „ , de legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos 

töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó 
becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözet,” szövegrész,

b) 7. § (32) bekezdése,
c) 3. számú melléklet B) rész 1. pontjában a „[Tbj. 4. § f ) pont]” szövegrész,
d) 3. számú melléklet B) rész 3. pontjában a „[Tbj. 4. § f ) pont]” szövegrész,
e) 3. számú melléklet B) rész 9. pontjában az „ , a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti” szövegrész.

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

23. §  Hatályát veszti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (2a) bekezdése.

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

24. § (1) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény (a továbbiakban: 
Katv.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. átlagos statisztikai állományi létszám: a  Központi Statisztikai Hivatal által a  munkaügyi-statisztikai 
adatszolgáltatáshoz kiadott, az adóév első napján hatályos kiadvány szerint meghatározott állományi létszám;”

 (2) A Katv. 2. § 20. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
20. kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény:)
„c) a 19.  pont c)  alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a  bruttó munkabér 
havi összege, de havonta legfeljebb a  minimálbér a  foglalkoztatás első három évében, továbbá személyenként 
a  bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a  minimálbér 50 százaléka a  foglalkoztatás negyedik  
és ötödik évében;”

25. §  A Katv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A III. Fejezetet az Szt. rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni. Az Szt. előírásaitól 
a  megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti az  adókötelezettség 
változását.
(2) A  kisvállalati adó alanya – a  fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozót és a  belföldi üzletvezetési hellyel 
rendelkező külföldi személy kivételével – az Szt. hatálya alá tartozik.
(3) A fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy 
az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  Art. bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra előírt 
kötelezettségeit az  Szt. előírásai szerint, a  kettős könyvvitelt vezető vállalkozókra vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával teljesíti.”

26. §  A Katv. 16. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha]
„g) az adóévet megelőző adóévben a  Tao. tv. 7.  § (1)  bekezdés ny)  pontja, illetve 8.  § (1)  bekezdés j)  pontja 
alkalmazásával társasági adóalap módosítást várhatóan nem kell végrehajtania.”

27. § (1) A Katv. 19. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„e) az állami adó- és vámhatóság határozata véglegessé válásának napját megelőző hónap utolsó napjával,  
ha az adóalany terhére az állami adó- és vámhatóság számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért, 
be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért véglegessé vált 
döntéssel mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg;”
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 (2) A Katv. 19. § (5) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„l) ha az  adózónak az  adóévben a  Tao. tv. 7.  § (1)  bekezdés ny)  pontja, illetve 8.  § (1)  bekezdés j)  pontja 
alkalmazásával társasági adóalap módosítást kellene végrehajtania, az adóév első napját megelőző nappal,”

 (3) A Katv. 19. § (5) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„m) ha az adózónak az adóévben a Tao. tv. 16/A. §-a, illetve 16/B. §-a alkalmazásával társasági adóalap módosítást 
kellene végrehajtania, az adóév első napját megelőző nappal.”

28. §  A Katv. 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek minősül)
„b) az a) ponttól eltérően tag esetén a Tbj. 4. § 14. pont 14.2. alpontja szerinti minimálbér 112,5%-a, ha a tagra jutó  
személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a  minimálbér 112,5%-át  
arra az időszakra vonatkozóan, amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési 
kötelezettsége,”

29. §  A Katv. 29/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a kisvállalati adóval összefüggésben a következő uniós jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)
„d) a Tanács 2016/1164 EU irányelve (2016. július 12.) a  belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési 
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról és a Tanács 2017/952 EU irányelve (2017. május 29.) az (EU) 2016/1164 
irányelvnek a  harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő 
módosításáról.”

30. §  Hatályát veszti a Katv.
a) 18/A. §-a,
b) 20. § (4) bekezdés d) pontja, és
c) 32. § (6) és (7) bekezdése.

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

31. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény (a továbbiakban: Távhő törvény)  
6. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A  (3)  bekezdés l)  pontja szerinti összeg 7.  § (1)  bekezdés szerinti adókulccsal számított értéke az  állami 
támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az  adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.”

32. §  A Távhő törvény 18. §-a a következő (15)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
6.  § (3)  bekezdés l)  pontját, valamint (14) és (15)  bekezdését első alkalommal a  2022. január 31-ét követően 
benyújtott adóbevallás vonatkozásában kell alkalmazni, figyelemmel a (18) bekezdésben foglaltakra.
(16) Az  e  törvény 6.  § (15)  bekezdése hatálya alá tartozó, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés  
107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU  
bizottsági rendelet szabályaival összhangban igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás 
az  adózó erre vonatkozó választása és adóbevallásban benyújtott nyilatkozata szerint az  „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját 
követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: 
Válságközlemény) 2.1. szakaszának szabályaival és a  támogatási programot jóváhagyó határozatban és az  azt 
módosító európai bizottsági határozatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban is igénybe vehető, figyelemmel  
a (17)–(19) bekezdésre, valamint a Tao. tv. 4. számú mellékletében foglaltakra.
(17) A  (16)  bekezdést első alkalommal a  2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában, 
a  támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően lehet alkalmazni, 
figyelemmel a (18) bekezdésben foglaltakra.
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(18) E  bekezdés hatálybalépését megelőzően, de 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallását illetően 
az e törvény 6. § (3) bekezdés l) pontja tekintetében az adózónak önellenőrzést kell benyújtania.
(19) A  (16)  bekezdés szerinti adózói választás és nyilatkozat utoljára a  Válságközlemény alkalmazhatóságának 
határidejéig benyújtott adóbevallásban tehető meg.”

33. §  A Távhő törvény 6. § (3) bekezdés l) pontjában a „(13)–(17)” szövegrész helyébe a „(14)–(16)” szöveg lép.

34. §  Hatályát veszti a Távhő törvény
a) 6.  § (3)  bekezdés l)  pontjában a  „az elektromos töltőállomás bekerülési érték, de legfeljebb” és  

az „és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért 
(elérhető), az adózó bekerüléskori becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye 
közötti különbözet összege,” szövegrészek,

b) Távhő törvény 6. § (13) és (17) bekezdése,
c) 6. § (14) bekezdésében az „ , és amely tartalmazza a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak 

alatt az elektromos töltőállomás által elért üzemi eredményről” szövegrész.

II. FEJEZET
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

35. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 6.  § (4)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha]
„b) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez 
tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy
ba) annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
bb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a  használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy 
a  használatbavétel tudomásulvétele, vagy az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy
bc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését 
vagy a  rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az  ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és 
az értékesítés között még nem telt el 2 év
[a ba), bb) és bc) alpont a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];”

36. §  Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában:]
„k) az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény szerinti gazdaságátadási szerződés alapján megvalósuló 
gazdaságátadást.”

37. §  Az Áfa tv. 18. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli]
„h) a gazdaságot átadó személyt a 17. § (3) bekezdés k) pontja szerinti esetben,”
[azon e törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az (1) bekezdés b) pontjában említett vagyonhoz 
fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek.]

38. §  Az Áfa tv. 49/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (3)  bekezdés alkalmazásában az  állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentésnek minősül,  
ha az adóalany élt a 253/I. § (1)–(2) bekezdés szerinti választási jogával.”
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39. §  Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az adó alól:)
„j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az  ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a  beépített 
ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a  használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy 
a  használatbavétel tudomásulvétele, vagy az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év; vagy
jc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését 
vagy a  rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az  ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és 
az értékesítés között még nem telt el 2 év;”

40. §  Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:)
„b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az  ingatlan bontással történő 
megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, feltéve, hogy az  ingatlan létrehozatala, bővítése, 
átalakítása, egyéb megváltoztatása hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, amelyről 
a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;”

41. §  Az Áfa tv. 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2.  § a)  pontja szerinti termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán az  áthárított adót  
[169. § k) pontja] – a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával – forintban kifejezve abban az esetben is 
fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.”

42. §  Az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén az engedélyezett géppel kiállított 
nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adóalany – jogszabály szerint – rendszeresen adatszolgáltatást 
teljesít az  állami adóhatóság részére. Jogszabály előírhatja, hogy a  nyugtakibocsátási kötelezettség kötelező 
gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló pénztárgép-, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai 
megoldás működését az  állami adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyelje. Ebben az  esetben 
az adatszolgáltatás – jogszabály szerint – az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. 
Az  adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a  pénztárgép adóügyi ellenőrző 
egységének azonosítóit, a gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás azonosítóit nem kapcsolhatja 
össze a  pénztárgép-, a  gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás üzemeltetőjének adataival. 
Az  adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a  pénztárgép-, a  gépi nyugta 
kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás üzemeltetője részére biztosított szolgáltatás szüneteltetéséről, 
illetve megszüntetéséről adatot szolgáltat az  állami adóhatóság részére. A  közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alól az  állami adóhatóság – az  elektronikus hírközlő hálózat hiányára 
tekintettel – jogszabály szerint, kérelemre egyedi mentesítést adhat. Az egyedi mentesítés iránti kérelem elbírálása 
során a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatóságként működik közre az  elektronikus hírközlő hálózat 
elérhetősége kérdésében.”

43. § (1) Az Áfa tv. 188. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be:)
„c) az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése, amelynek
ca) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
cb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a  használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy 
a  használatbavétel tudomásulvétele, vagy az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy
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cc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését 
vagy a  rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az  ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és 
az értékesítés között még nem telt el 2 év,”
(fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.)

 (2) Az Áfa tv. 188. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be:)
„h) a 49/A. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével a 12/B. § szerinti termékértékesítés”
(fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.)

44. §  Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében)
„d) a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása és a  Közösség belföldtől eltérő területén teljesített 12/B.  § szerinti 
termékértékesítése esetében;”

45. § (1) Az Áfa tv. 195. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően:
a) a 11. § (2) bekezdésének a) pontja,
b) a 188. § (3) bekezdésének aa) alpontja,
c) a 188. § (3) bekezdésének b)–d) pontjai,
d) a 188. § (3) bekezdésének h) pontja, és
e) a 193. § (1) bekezdésének d) pontja
szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az  adóalany jogosult az  alanyi adómentesség 
időszakában keletkezett, az a)–e) pontokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.”

 (2) Az Áfa tv. 195. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóalany jogosult továbbá a 193. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adó levonására, 
feltéve, hogy az importált termékkel a 12/B. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítést teljesít a Közösség valamely 
tagállamában.”

46. §  Az Áfa tv. 253/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  az  adóalany, aki (amely) gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy gazdasági 
tevékenységének székhelye a  Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó telephellyel, 
választhatja, hogy adófizetési és adóbevallási kötelezettségének az  állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget 
a Közösség azon tagállamában teljesített nem adóalany részére nyújtott szolgáltatása után, ahol nem telepedett le 
gazdasági céllal, valamint termék Közösségen belüli távértékesítése után.”

47. §  Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdésének e)–h) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgéppel, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb 
technikai megoldással rögzített adatok állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának és az állami adóhatóság 
által a  pénztárgépek és gépi nyugta adására szolgáló egyéb technikai megoldások működése felett gyakorolt 
felügyeletnek a  szabályait, a  közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi 
mentesítés szabályait;
f ) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgép, taxaméter, gépi nyugta kiállítására szolgáló 
egyéb technikai megoldás forgalmazása engedélyezésének szabályait – ideértve az  engedélyezésre hatáskörrel 
rendelkező szerv kijelölését is –, a  forgalmazási engedély kiadásának műszaki és személyi követelményeit, 
a  forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, 
valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat;
g) a pénztárgép, taxaméter, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás forgalmazásának, 
szervizelésének és üzemeltetésének szabályait, a  szervizek nyilvántartására és a  nyilvántartásba vételére, 
nyilvántartásból való törlésére, a  műszerészi igazolványra, annak kiadására, érvényességére és visszavonására 
vonatkozó szabályokat;
h) a pénztárgép, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás forgalmazásával, üzemeltetésével, 
szervizelésével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;”
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48. §  Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következő gu) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a  közös hozzáadottértékadó-rendszerről, valamint annak 
a következő irányelvekkel történt módosításai:]
„gu) a Tanács (EU) 2022/890 irányelve (2022. június 3.) a  2006/112/EK irányelvnek a  bizonyos csalásra alkalmas 
termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, 
valamint a  héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében 
történő módosításáról.”

49. §  Az Áfa tv. a következő 356. §-sal egészül ki:
„356.  § E törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított, illetve 
módosított 188.  § (3)  bekezdés h)  pontja, 193.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontja, 195.  § (2)  bekezdése, (3)  bekezdés 
b) pontja és (4) bekezdése a 2022. január 1-jén vagy azt követően teljesített ügyletekre alkalmazandó.”

50. §  Az Áfa tv. a következő 357. §-sal egészül ki:
„357.  § (1) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel módosított  
142. § (1) bekezdés b) pontját – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon szolgáltatások esetében 
kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
(2) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel módosított 142.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtása esetén továbbra is a 2022. december 31-én hatályos szabályok 
szerint kell eljárni, ha a  teljesítés időpontja 2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik, de a  szolgáltatást 
igénybe vevő adóalanynak a  60.  § (1)–(3)  bekezdése szerint a  fizetendő adót 2023. január 1-jét megelőzően 
kellene megállapítani.
(3) Amennyiben az  előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja 2023. január 1-jét megelőző napra esik azon 
e törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti szolgáltatások esetén, amelyek 2022. december 31-én még nem tartoztak a 142. § (1) bekezdés 
b)  pontja hatálya alá, az  előleg jóváírására, kézhezvételére, megszerzésére tekintettel fizetendő adót az  ügyletet 
saját nevében teljesítő adóalany fizeti az  59.  § (1) és (2)  bekezdésének megfelelően, a  szolgáltatás igénybe 
vevőjének adófizetési kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adóalapnak az előleg 
adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.”

51. §  Az Áfa tv. a következő 358. §-sal egészül ki:
„358.  § E törvény 2024. december 31-én hatályos 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 50. és 51. sora 
szerinti lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2024. december 31-én hatályos rendelkezéseket 
kell alkalmazni akkor is, ha a  84.  § szerint megállapított időpont a  2025. január 1. napjával kezdődő és  
a 2028. december 31. napjával záruló időszakra esik, feltéve, hogy
a) építési engedélyhez kötött építési munka esetén a  lakóingatlan építésére az  építési engedély  
2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették.”

52. §  Az Áfa tv.
1. 18.  § (1a)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „ja) vagy jb)  alpontja” szövegrész helyébe a „ja), jb) vagy 

jc) alpontja”;
2. 143. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben és a 144. §-ban meghatározott eltéréssel” szövegrész helyébe 

az „a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel”;
3. 193. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–d) és h) pontjában”;
4. 195.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a (2)  bekezdés d)  pontjában” szövegrész helyébe az „a (2)  bekezdés 

e) pontjában”;
5. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 50., 51. és 59. sorában a „ja) vagy jb)  alpontja” szövegrészek 

helyébe a „ja), jb) vagy jc) alpontja”
szöveg lép.
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53. §  Hatályát veszti az Áfa tv.
1. 142. § (1) bekezdés h) pontja,
2. 142. § (1) bekezdés i) pontja,
3. 142. § (1) bekezdés j) pontja,
4. 142. § (8) bekezdése,
5. 142. § (9) bekezdése,
6. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 50. és 51. sora,
7. 6/A. számú melléklete,
8. 6/B. számú melléklete,
9. 6/C. számú melléklete.

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

54. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3.  § (1)  bekezdés 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„3. adómentességi igazolás: az  (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek a  jövedéki termékek adófelfüggesztés melletti 
szállításához és szabad forgalomba bocsátást követő szállításához kapcsolódó okmányhasználat tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  adómentességi igazoláshoz használandó űrlap  
meghatározásáról szóló, 2022. július 5-i (EU) 2022/1637 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében  
közzétett okmány;”

 (2) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan)
„20. jelölt gázolaj: a  gázolaj és a  kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló, 2022. január 17-i 
2022/197/EU bizottsági végrehajtási határozata szerint Solvent Yellow 124 vagy ACCUTRACE™ PLUS jelölőanyaggal 
megjelölt gázolaj;”

 (3) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan)
„20. jelölt gázolaj: a  gázolaj és a  kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló, 2022. január 17-i 
2022/197/EU bizottsági végrehajtási határozata szerint ACCUTRACE™ PLUS jelölőanyaggal megjelölt gázolaj;”

55. §  A Jöt. 144. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  teljesen denaturált alkohol tagállamba e-EKO-val, belföldön, valamint belföld és harmadik ország között 
a 64. § (1) bekezdése szerinti szállítólevéllel szállítható.”

56. §  A Jöt.
a) 8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 62.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, az  „EKO” szövegrész helyébe  

az „e-EKO” szöveg,
b) 54.  § (2)  bekezdésében az  „e-TKO-nak a  684/2009/EK rendeletben, valamint a  végrehajtási rendeletben 

előírtak szerint kitöltött” szövegrész helyébe az „e-TKO” szöveg
lép.

57. §  Hatályát veszti a Jöt.
a) 54. § (7) bekezdésében az „a 684/2009/EK rendeletre figyelemmel” szövegrész,
b) 57. § (2) bekezdésében az „a 684/2009/EK rendeletben meghatározott adattartalommal” szövegrész,
c) 58. § (6) bekezdésében a „– figyelemmel a 684/2009/EK rendeletre –” szövegrész.

8. Az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges 
módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvény módosítása

58. §  Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek az  otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges 
módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvény 6. §-a és 8. § b) pontja.

59. §  Hatályát veszti az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról 
szóló 2020. évi CXXXIII. törvény 19. § (2) bekezdése.
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9. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosítása

60. §  Nem lép hatályba az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 64. § c) pontja.

III. FEJEZET
EGYES ÁGAZATI ADÓK

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

61. §  A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az adó mértéke 2019. július 1-jétől 2023. december 31-ig 
az adóalap 0%-a.”

62. §  A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2019. július 1. és 2023. december 31. közötti adókötelezettségre nem kell alkalmazni a 3. § (3)–(4) bekezdését, 
a 7. § (4)–(5) és (7) bekezdését, valamint a 7/B. §–7/E. §-t.”

IV. FEJEZET
HELYI ADÓK

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

63. § (1) A  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény (a továbbiakban: Htv.) 39.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével 
összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének és közvetített szolgáltatások értékének teljes összege 
csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany
a) a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét,
b) a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét,
c) országos közlekedésszervezőként közlekedésszervezői szolgáltatás nyújtásából származó értékesítés nettó 
árbevételét,
d) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetként – a földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek elszámolása 
érdekében – földgáz, villamos energia értékesítés nettó árbevételét, vagy
e) jogszabály alapján erre feljogosított dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenységet végző személyként 
a dohánytermék-kiskereskedők részére történő dohánytermék értékesítés nettó árbevételét
számol el.”

 (2) A Htv. 39. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az a vállalkozó, aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint szokásos piaci ár alkalmazására 
kötelezett, a  kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó nettó árbevételt vagy nettó árbevétel-csökkentő 
költséget, ráfordítást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti szokásos piaci ár alapulvételével 
állapítja meg. A  nettó árbevétel csökkentésének vagy a  nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összege 
növelésének feltétele, hogy a  vállalkozó rendelkezzen a  vele szerződő fél azon nyilatkozatával, miszerint 
az  ugyanakkora összeggel növelte a  nettó árbevételt vagy csökkentette a  nettó árbevételt csökkentő költség, 
ráfordítás összegét az  őt terhelő iparűzési adó alapjának megállapítása során. Ha a  szerződő fél nem alanya  
a helyi iparűzési adónak, vagy a szokásos piaci ár miatti korrekció olyan ügyletre vonatkozik, amelyben az ellenérték 
nem befolyásolja a szerződő fél helyi iparűzési adóalapjának összegét, akkor a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, 
hogy e korrekciót az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a  társasági adó 
vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során figyelembe vette.”
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64. §  A Htv. 39/A–39/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/A. § (1) Az a vállalkozó, akinek/amelynek az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással  
12 hónapra számítva időarányosan – a bevétele nem haladja meg
a) a 25 millió forintot,
b) a 120 millió forintot, feltéve, hogy az  adóévben a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag 
kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül,
(a továbbiakban az a) és b) alpont szerinti vállalkozó e § alkalmazásában együtt: kisvállalkozó) az adóévi adó alapját 
a (2) bekezdésben foglaltak szerint is megállapíthatja.
(2) A  kisvállalkozó (4)  bekezdés szerint bejelentett döntése alapján az  adó alapja a  kisvállalkozó székhelye és 
telephelye szerinti önkormányzatonként
a) 2,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 
12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot nem haladja meg,
b) 6 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 
12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,
c) 8,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 
12 hónapra számítva időarányosan – a  18 millió forintot meghaladja, de az  25 millió forintot – az  (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti kisvállalkozó esetén a 120 millió forintot – nem haladja meg,
azzal, hogy e  § alkalmazásában bevétel alatt a  személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó 
magánszemély kisvállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, más kisvállalkozó 
esetén a nettó árbevételt kell érteni.
(3) Ha az  adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az  adóévi adóalap a  (2)  bekezdés szerinti adóalapnak 
az adókötelezettség napjai alapján napi arányosítással számított időarányos összegével egyezik meg.
(4) A (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását
a) a kisvállalkozó – az  adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az  első adóévről szóló 
adóbevallásban az első adóévre is – az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik 
hónapjának utolsó napjáig
b) a tevékenységét az  önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó – ide nem értve az  adóköteles 
tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót – a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon
jelenti be az adóhatóság számára.
A kisvállalkozó e  döntése a  teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a  kisvállalkozó az  adóalapját 
a  (2)  bekezdés szerint kívánja megállapítani. A  bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható 
okiratnak minősül.
(5) Ha a  vállalkozó bevétele az  adóévben meghaladja az  (1)  bekezdés szerinti rá vonatkozó összeget, akkor 
az adó alapját az adóévre és az azt követő adóévre a 39. § (1) bekezdés szerint, vagy, ha a 39/B. § szerinti adóalap-
megállapítás feltételeinek megfelel, – választása szerint – a 39/B. § szerint kell megállapítani.
(6) Ha a  kisvállalkozó már nem a  (2)  bekezdés szerint kívánja megállapítani az  adóalapját, akkor e  döntését 
az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságnak. E bejelentéssel egyidejűleg adóelőleg 
bevallására köteles, a  bevallott adóelőleg két részletben esedékes. A  kisvállalkozó az  adóév ötödik hónapjának 
utolsó napjáig teljesítendő adóelőleg-bevallással egyidejűleg az  előző adóév adójával azonos összegű adóelőleg, 
a  következő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig ezen összeg felével egyező összegű adóelőleg fizetésére 
köteles.
(7) Ha a kisvállalkozó a (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor adóját az adóévet követő év 
ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni.
(8) Nem kell bevallást benyújtani, ha az  adóévi adó összege nem haladja meg az  adóévi adóelőleg összegét és  
– ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének 
a visszatérítését nem kéri. Ha a kisvállalkozó az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig adóbevallást 
nem nyújt be, akkor úgy kell tekinteni, hogy az  adóévi adófizetési kötelezettségének az  adóévi adóelőleg 
megfizetésével kíván eleget tenni.
(9) A  kisvállalkozó az  adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – a  41.  § (4) és (7)  bekezdéseire figyelemmel –  
az  adóévre adóelőleg fizetésére köteles, melynek összege az  előző adóév adójának összegével azonos. 
A kisvállalkozót az adóelőleg-fizetésről bevallási kötelezettség nem terheli, ha a megelőző adóévről a (8) bekezdésre 
figyelemmel adóbevallás benyújtására nem köteles.
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(10) Abban az  adóévben, amelyikben a  kisvállalkozó a  (2)  bekezdés szerinti adóalap-megállapítási mód 
alkalmazására áttér,
a) az adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes, az adóévre korábban bevallott adóelőleget annak eredeti 
esedékességekor köteles megfizetni,
b) ha a  kisvállalkozó előző adóévi bevétele nem több, mint az  (1)  bekezdés szerinti bevétel, a  (9)  bekezdésben 
fogaltaktól eltérően az  adóelőleg összege az  előző adóév bevétele alapján a  (2)  bekezdés szerint megállapított 
adóalap és az önkormányzat rendelete szerinti adómérték szorzata,
c) az a)  pont szerint megfizetett adóelőleg összege a  (9)  bekezdés vagy a  b)  pont szerint – az  adóév ötödik 
hónapjának utolsó napjáig – fizetendő adóelőleg összegébe beszámít.
(11) Ha a  kisvállalkozó a  (2)  bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a  helyi iparűzési adóban 
adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult.
39/B. §  (1) A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt 
összegében is megállapíthatja.
(2) Az  adó alapjának az  (1)  bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az  erről szóló bejelentést 
az adóévről szóló bevallásban legkésőbb az annak benyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál.
(3) Ha a  vállalkozó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, akkor az  adó alapját a  kisadózó vállalkozások tételes 
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére 
a 39. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
(4) Ha a vállalkozó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, akkor
a) köteles a  kisvállalati adókötelezettségéről szóló bevallásbenyújtással egyidejűleg a  kisvállalati adóalanyiság 
megszűnését követő naptól az  azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont 
alkalmazásában: előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 
12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő 
arányban bevallani azzal, hogy nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó 
már vallott be adóelőleget.
b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévéről szóló bevallást 
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározott időpontig köteles 
benyújtani, s ezzel egyidejűleg az  adóévre már megfizetett előleg és a  tényleges fizetendő adó összegének 
különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.”

65. §  A Htv. 40/J. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  vállalkozó az  IFRS-ek alkalmazásáról vagy a  számviteli politika változásáról szóló döntést követően, 
de az  áttérés adóévét megelőzően jogutódlással megszűnik, az  áttérési különbözet összegét a  jogutód köteles 
megállapítani az (1) és (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával.”

66. §  A Htv. VI. fejezete a következő 51/Q. §-sal egészül ki:
„51/Q.  § (1) A  2022. december 31-én hatályos 39/B.  § (3)  bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást 
alkalmazó vállalkozó a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vállalkozó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentését nem teszi meg, akkor azzal 
a vélelemmel kell élni, hogy az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint állapítja meg.
(3) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az  iparűzési adó alapját 
a  39/A.  § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e  döntését 2023. május 31-ig 
köteles – a  bevallási vagy a  bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon – bejelenteni az  adóhatósághoz. 
A  bejelentéssel egyidejűleg a  2023. január 1. és a  2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint  
adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel  
50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.”

67. §  Hatályát veszti a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében a „39/A. § vagy” szövegrész.
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V. FEJEZET
ILLETÉKEK

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

68. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mentes az ajándékozási illeték alól:
a) az olyan ajándék megszerzése, amely után az  ajándékozót vagy a  megajándékozottat személyi jövedelemadó, 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli,
b) a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, a Munkavállalói Résztulajdonosi 
Program keretében megszerzett értékpapír, üzletrész, tagi részesedés,
c) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény szerinti KMRP szervezet, vagy ilyen szervezetet 
kezelő vagyonkezelő alapítvány részére teljesített, a vagyonjuttatónál a társasági adóról és az osztalékadóról szóló  
1996. évi LXXXI. törvény 3. melléklet B) rész 26. pontjában foglaltaknak megfelelő juttatás,
d) a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi jövedelemadót nem viselő módon a  társas 
vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény.”

69. § (1) Az Itv. 26. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„t) ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont a)–e) alpontja szerinti kapcsolt vállalkozások 
közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén az  illetékmentesség akkor alkalmazható, ha a  vagyonszerző előző 
adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből,  
saját tulajdonú ingatlan adásvételéből származott;”

 (2) Az Itv. 26. §-a a következő (23)–(24) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A  vagyonszerző az  (1)  bekezdés t)  pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során a  nettó árbevétel 
megoszlásáról a  fizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozik. Ha az  illetékkötelezettség az  adóév hatodik 
hónapjának 1. napját megelőzően keletkezik, a vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének 
megoszlása alapján előreláthatólag megfelel az  (1)  bekezdés t)  pontja szerinti feltételnek. Amennyiben 
a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt a vagyonszerző az illetékkötelezettség keletkezése szerinti adóév 
hatodik hónapjának 15. napjáig bejelenti az  állami adóhatóságnak, amely a  meg nem fizetett illetéket 50%-kal 
növelten a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, 
hogy a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét 
a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.
(24) A  tevékenységét a  (23)  bekezdés szerinti nyilatkozattétel adóévében kezdő vagyonszerző arról nyilatkozhat, 
hogy nettó árbevételének legalább 50%-a az  (1)  bekezdés t)  pontja szerinti tevékenységekből fog származni. 
Amennyiben a  nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az  állami adóhatóság 
a  nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéket a  vagyonszerző terhére 50%-kal növelten megállapítja. 
A  vállalás meghiúsulásának tényét a  vagyonszerző az  illetékkötelezettség keletkezése szerinti adóévet követő 
hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az  állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg,  
hogy a  vagyonszerző vállalása nem teljesült, a  nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét 
a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.”

70. §  Az Itv. 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  bíróság határozatában az  illeték viseléséről dönt, a  fizetendő illeték a  határozat jogerőre emelkedését 
követő 60. napon válik esedékessé.”

71. §  Az Itv. 94. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az illetékbélyeg értékének visszatérítésére irányuló kérelem 2029. december 31-éig terjeszthető elő. E határidő 
jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

72. §  Az Itv. a következő 102/D. §-sal egészül ki:
„102/D. § A 2023. december 31-éig szabályszerűen benyújtott iratra ragasztott illetékbélyeget a 2023. december 31-én 
 hatályos 75. § szerint kell értékteleníteni.”
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73. §  Az Itv.
1. 17/D.  § (1)  bekezdésében a „kivéve a  bizalmi vagyonkezelő” szövegrész helyébe a „kivéve a  vagyonkezelő 

alapítványnak nem minősülő bizalmi vagyonkezelő” szöveg,
2. 26. § (1a) bekezdés f ) pontjában a „megvásárlása” szövegrész helyébe a „megszerzése” szöveg,
3. 74/A. § (5) bekezdésében a „74. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „74. § (1a) bekezdés” szöveg,
4. 76. § (1) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „15 – külföldön vásárolt gépjárművek esetén 60 – 

napon” szöveg,
5. 78.  § (1)  bekezdésében a  „26.  § (1)  bekezdés a), f ), i), l), p), q), r) és y)  pontjai” szövegrész helyébe  

a „26.  § (1)  bekezdés a), f ), i), l), p), q), r), t) és y)  pontjai” szöveg, a „17.  § (1)  bekezdése vagy” szövegrész 
helyébe a „17. § (1)–(1a) bekezdése vagy” szöveg,

6. 87.  § (1)  bekezdésében az  „ , az  illeték-különbözetről kibocsátott, valamint a  bíróság határozata alapján 
az állami adóhatóság által kiadott fizetési felhívásban” szövegrész helyébe az „és a bíróság 78. § (4) bekezdés 
szerinti határozatában” szöveg,

7. 91.  § (5)  bekezdésében az  „a 17.  § (1)  bekezdés c), k), l), m), p), r), s), w)  pontja” szövegrész helyébe  
„a 17. § (1) bekezdés k), l), m), p), r), s), w) pontja, 17. § (1a) bekezdés a)–b) és d) pontja” szöveg

lép.

74. §  Hatályát veszti az Itv.
1. 17. § (1) bekezdés c) pontja,
2. 73. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel” szövegrész,
3. 73/A.  § (3)  bekezdésében az „ , illetve – ha a  megfizetni elmulasztott illeték lerovására illetékbélyegben is 

lehetőség lett volna, választása szerint – zárt borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyegben történő 
lerovással” szövegrész,

4. 74. § (1) bekezdésében a „vagy illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton” szövegrész,
5. 74/A. § (1), (2) és (2a) bekezdése,
6. „Az illetékbélyeg értéktelenítése” alcíme,
7. 81. § (2) bekezdésében az „az illeték megfizetése illetékbélyeggel történt, vagy” szövegrész,
8. 94. § (2) bekezdésében az „az eljáró hatóság székhelye vagy” szövegrész,
9. 100. § (1) bekezdés c) pontja.

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

75. §  A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012.  évi CXVI.  törvény (a továbbiakban: Pti.  törvény) 2.  §-a a  következő 
14. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„14. egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási 
megbízás: a  Magyar Nemzeti Bank elnöke által – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény  
171. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján – kiadott rendeletben meghatározott fizetési 
művelet;”

76. § (1) A Pti. 3. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:]
„j) a kincstár által az  Áht. 79.  § (2)  bekezdés f )  pontja alá tartozó kincstári körön kívüli számlatulajdonos számlái 
terhére végrehajtott, a hallgatói hitel folyósításához kapcsolódó fizetési művelet,”

 (2) A Pti. törvény 3. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:]
„k) az egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási 
megbízás, amennyiben a fizető fél számlatulajdonos természetes személy (az egyéni vállalkozói minőségében fizető 
természetes személy kivételével),”

 (3) A Pti. törvény 3. § (4) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget:]
„n) a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelet, feltéve,  
hogy a  számla tulajdonosa kizárólag olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb jogi megállapodás 
(különösen a  gazdasági társaság, a  polgári jogi társasági szerződés, a  bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy 
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az  alapítvány), aki (amely) az  Európai Unió más tagállama vagy más állam adójogszabályai értelmében más 
tagállambeli vagy más állambeli illetőségű, illetve olyan elhunyt hagyatéka, aki más tagállambeli vagy más állambeli 
illetőségű volt,”

 (4) A Pti. törvény 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés n) pontja alkalmazása során a pénzforgalmi szolgáltató a nem magyar (a más tagállambeli vagy 
más állambeli) illetőség meghatározásához
a) természetes személy esetén a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 7. számú melléklet 
6. pontjában foglalt szabályokat veszi figyelembe,
b) a jogi személy vagy egyéb jogi megállapodás esetén a  székhely, illetve a  tényleges üzletvezetés helye szerinti 
joghatóságot veszi figyelembe, azzal, hogy az olyan jogi személyt és az olyan egyéb jogi megállapodást, amely nem 
rendelkezik adóügyi illetőséggel, a tényleges üzletvezetési helye szerinti joghatóságban illetőséggel rendelkezőnek 
kell tekinteni.”

77. §  A Pti. törvény 7. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke)
„f ) az érintés nélküli fizetési funkcióval rendelkező készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ezen funkciójának 
használatával végrehajtott műveletet is tartalmazó, a  6.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti illetékalap esetén  
500 forint,”

78. §  A Pti.  törvény 2.  § 12.  pontjában a  „számlája” szövegrész helyébe a  „számlája, valamint a  helyi iparűzési adó 
devizában történő megfizetésével kapcsolatosan a kincstárban vezetett technikai számla” szöveg lép.

VI. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

14. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

79. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.  évi LII.  törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 5.  §-a következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  szociális biztonsági egyezmények hatálya alá tartozó, másik államban biztosított személy Szja tv. 1/B.  § 
szerinti jövedelme után nem kell adót fizetni. Az adófizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy 
az illetékes külföldi hatóság által kiállított másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.”

80. § (1) A Szocho tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga 
után havonta terhelő adó alapja a  vállalkozói kivét, de legalább az  adóalap megállapításának különös szabályai 
szerint megállapított összeg.”

 (2) A Szocho tv. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja az  év elejétől  
[a Tbj. 6.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] a  tárgynegyedév utolsó napjáig  
(az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban megállapított, személyi jövedelemadó 
köteles jövedelem, csökkentve az  év korábbi negyedévében, negyedéveiben adóalapként figyelembe 
vett összeggel, elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az  egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony 
a  tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is) fennállt, azzal, hogy az  adóalap nem lehet kisebb az  adóalap 
megállapításának különös szabályai szerint megállapított összegnél.”

81. §  A Szocho tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) Az  Szja tv. rendelkezései szerint a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó 
az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti 
meg. Az egyéni vállalkozó és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után 
fizetendő adót a  tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában vallja be és a  bevallás benyújtására 
előírt határidő lejártáig fizeti meg.
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(2) Az  Szja tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó a  tárgynegyedév hónapjainak 
adóját – figyelemmel a  6.  § (2)  bekezdésének rendelkezésére – havonkénti bontásban a  tárgynegyedévet  
követő hónap 12-éig vallja be és a tárgynegyedév adóját az említett időpontig fizeti meg.”

15. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

82. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény  
(a továbbiakban Tbj.) 4. § 4. pontja a következő 4.10. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
Foglalkoztató:)
„4.10. a 4.1. ponttól eltérően az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál 
történő foglalkoztatás, vezénylés esetén – kivéve, ha a  foglakoztatott személy a  tevékenységet egyidejűleg 
más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján látja el – az  eredeti munkáltató (szerződő), akkor is,  
ha az  érintettek úgy állapodnak meg, hogy a  biztosított munkabérét, egyéb juttatásait az  teljesíti,  
ahol a biztosított ideiglenesen foglalkoztatva van, azzal, hogy a felek egymás között olyan adatátadási, elszámolási 
módszert működtetnek, amely lehetővé teszi, hogy az  eredeti munkáltató (szerződő) a  járulékkal összefüggő 
adókötelezettségét teljesítse.”

83. §  A Tbj. 17. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra:)
„c) az Szja tv. 1. számú melléklet 4.  pont 4.51.  alpontja szerinti munkaviszonyra vagy díjazás ellenében 
munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási szerződés 
alapján létrejött) jogviszonyra.”

84. §  A Tbj. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § (1) A  biztosított vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó tárgyhavi 
társadalombiztosítási járulékának alapja a vállalkozói kivét.
(2) Az Szja tv. szerinti átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozót havonta terhelő társadalombiztosítási 
járulék alapja az  év elejétől [a Tbj. 6.  § (1)  bekezdés d)  pont szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] 
a  tárgynegyedév utolsó napjáig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban 
megállapított, személyi jövedelemadó köteles jövedelem, csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben 
járulékalapként figyelembe vett összeggel, elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az  egyéni vállalkozói 
biztosítási jogviszony a tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is) fennállt.
(3) A biztosított egyéni vállalkozó társadalombiztosítási járulékának alapja havonta legalább a minimálbér.
(4) 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.
(5) Ha a  (4)  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.”
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85. §  A Tbj. 58. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami adó- és vámhatóság adóigazgatási eljárás, adategyeztetés és járulékfizetési kötelezettség 
teljesítésének vizsgálata, valamint biztosítotti jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetés céljából jogosult 
a  (2)  bekezdés a)–e), m), o)–r) és t)  pontjaiban megjelölt adatok kezelésére. Az  egészségbiztosítási nyilvántartást 
vezető szerv ezen adatokról az  állami adó- és vámhatóság részére egyedi megkeresés alapján elektronikus úton 
adatot szolgáltat.”

86. §  A Tbj. VI. Fejezete a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A.  § (1) Az  57–58.  § szerinti nyilvántartásokban szereplő adatok egyeztetése és egységes vezetése céljából 
az  idegenrendészeti hatóság a  Kincstár központi szerve és az  Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt 
egészségbiztosítási szerv megkeresésére adatot továbbít a  nyilvántartásában szereplő természetes személy  
alábbi adatairól:
a) családi és utóneve,
b) neme,
c) állampolgársága vagy hontalan státusza,
d) születési családi és utóneve,
e) előző családi és utóneve,
f ) anyja születési családi és utóneve,
g) születési helye és ideje,
h) a nyilvántartásba történő bekerülés oka,
i) a nyilvántartásból való kikerülés oka,
j) szálláshelye,
továbbá a fenti adatok változásáról, azok időpontjáról, nyilvántartási jogcíméről és annak változásáról.
(2) A  természetes személy (1)  bekezdés szerinti adatait a  Kincstár központi szerve és az  Egészségbiztosítási Alap 
kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szerv a természetes személy elhunytát követő 30 évig kezeli.”

87. §  A Tbj. 68. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  állami adó- és vámhatóság tudomást szerez arról, hogy a  foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, 
az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a  cég nevéről, székhelyéről és adószámáról 
tájékoztatja az  egészségbiztosítási szervet. Ha az  egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a  természetes 
személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése miatt már nem 
áll fenn, akkor az egészségbiztosítási szerv a 45. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és 
vámhatóságnak.”

88. §  A Tbj. 71. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a  külföldön élő kötelezett személy 
43. § szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően – különösen a tartózkodást, illetve 
az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal – igazolja, hogy
a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.
Az állami adó- és vámhatóság a visszamenőleges hatályú törlésről, annak időszakáról és az érintett személy adatairól 
soron kívül értesíti az  érintett személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervet a  (8)  bekezdésben 
részletezett eljáráshoz. A  törlésből eredő túlfizetés csak akkor visszaigényelhető, ha az  egészségbiztosítási szervnél 
a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján fizetendő díj igazoltan rendezésre került. Az egészségbiztosítási 
szerv az adatszolgáltatás alapján a külföldön élő kötelezett személy TAJ számát érvényteleníti és a külföldi biztosításra 
tekintettel az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget nyilvántartásában zárja.”

89. § (1) A Tbj. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Szja tv. rendelkezései szerint a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó 
a  társadalombiztosítási járulékot az  Art.-ban meghatározottak szerint a  tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig 
vallja be, illetve fizeti meg az állami adó- és vámhatóságnak.”
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 (2) A Tbj. 77. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Szja tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot 
az  Art.-ban meghatározottak szerint a  tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig vallja be, illetve fizeti meg 
az állami adó- és vámhatóságnak.”

90. §  A Tbj. 27. alcíme a következő 86/A. és 86/B. §-sal egészül ki:
„86/A.  § (1) Ha a  foglalkoztató helyett a  biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentését az  állami adó- és 
vámhatóság teljesítette az  Art. 1.  melléklet 3.2.  pontja alapján, a  biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja 
az állami adó- és vámhatóság által teljesített bejelentésben megjelölt időpont.
(2) Ha a  foglalkoztatóról nyilvántartást vezető szerv – ideértve különösen a  cégnyilvántartást, egyéni vállalkozói 
nyilvántartást, civil szervezetek névjegyzékét vezető szervet – által nyilvántartott adatok alapján a  foglalkoztató 
jogutód nélkül megszűnt, és a  foglalkoztatott biztosítási jogviszonyának megszűnését az  Art. 1.  melléklet 
3.2. pontja szerint elmulasztotta bejelenteni, a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja az Art. 1. melléklet 
3.5. pontjában meghatározott időpont.
86/B. § (1) Ha a magánszemély a biztosítási jogviszony lezárásának a 86/A. § szerinti időpontját vitatja, egyeztetési 
eljárás lefolytatását kezdeményezheti az  egészségbiztosítási szervnél, amely a  rá irányadó jogszabályok szerint 
döntést hoz az egyeztetés eredményéről.
(2) A  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv az  (1)  bekezdés szerinti egyeztetés eredményéről haladéktalanul 
elektronikus úton az  Art. 1.  melléklet 3.  pontja szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adattartalommal 
adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv (2)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatása alapján elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.”

91. §  A Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe  
az  „adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, tisztjelölti szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi tisztjelölti 
szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

VII. FEJEZET
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

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

92. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, 
tagja, részvényese
a) olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese, amely]
„ac) adószámát az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját 
megelőző öt éven belül a 227. § (3) bekezdésében és a 246. §-ban felsorolt okból, az ott meghatározott eljárásban 
jogerősen törölte, és az  adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásáig nem állapította meg ismételten,  
ide nem értve a 246. § (9) bekezdése szerinti ismételt adószám megállapítást,”

93. § (1) Az Art. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az adózó az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének időpontjában egyéb adóköteles tevékenységére 
tekintettel már rendelkezik adószámmal, akkor az állami adó- és vámhatóság nem állapít meg részére új adószámot.”

 (2) Az Art. 37. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdéstől eltérően az  állami adó- és vámhatóság új adószámot állapít meg az  egyéni vállalkozói 
tevékenységét bejelentő adózó részére, ha korábbi, megszűnt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel 
vámazonosító számmal is rendelkezett.”

94. § (1) Az Art. 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány és a  felsőoktatási intézmény az  állami adó- és 
vámhatósághoz bejelenti azt a  külföldi illetőségű természetes személyt, akinek a  közfeladatot ellátó közérdekű 
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vagyonkezelő alapítvánnyal vagy a felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján 
várhatóan személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.”

 (2) Az Art. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdésben, illetve az  (1a)  bekezdésben meghatározott személy az  állami adó- és vámhatósághoz 
bejelenti a  székhelyére, telephelyére nem önálló tevékenység végzésére kirendelt, illetve a  közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal vagy a  felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló külföldi illetőségű természetes személy munkavégzése befejezésének időpontját és  
– ha az  adat a  munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésére áll – Magyarország területe elhagyásának időpontját. 
A  bejelentést a  munkavégzés befejezése, illetve az  ország területe elhagyása előtt harminc nappal kell megtenni.  
Ha a munkavégzés befejezésének időpontja a munkavégzésre irányuló jogviszony azonnali hatályú megszűnése miatt 
vagy más okból e határidőben nem áll a bejelentésre kötelezett rendelkezésére, akkor a bejelentést a munkavégzés 
befejezése napját követő napon az ok megjelölésével kell az állami adó- és vámhatósághoz teljesíteni.”

95. § (1) Az Art. 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  foglalkoztatónak nem minősülő, a Tbj. 6.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, az  Szja tv. rendelkezései szerint 
a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig, 
az  Szja tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – a  tárgynegyedév adatait havonként 
külön feltüntetve – a  tárgynegyedévet követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz 
a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.”

 (2) Az Art. 50. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  foglalkoztatónak nem minősülő, a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő 
negyedévente, a negyedévet követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokról.”

96. § (1) Az Art. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem terheli az (1) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozót soron kívüli általános-forgalmiadó-bevallási 
kötelezettség, ha egyéni vállalkozói tevékenységének megszüntetése nem eredményezi általános forgalmi adó 
alanyiságának megszűnését.”

 (2) Az Art. 52. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevallással még le nem fedett időszakról soron kívüli adóbevallást tesz)
„a) a csoportos általános forgalmi adóalanyiság létrejöttétől, illetve a  csoporthoz csatlakozástól számított  
harminc napon belül a csoporttag az általános forgalmi adójáról,”

 (3) Art. 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a biztosított mezőgazdasági őstermelő, az Szja tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó biztosított 
egyéni vállalkozó öregségi nyugdíj iránti igényt nyújt be, az igénylés benyújtását követő harminc napon belül saját 
magára vonatkozóan soron kívüli adóbevallást tesz az 50. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról a bevallással 
még le nem fedett, az öregségi nyugdíj megállapításának általa kért kezdő napját megelőző napig terjedő időszakra 
vonatkozóan.”

97. §  Az Art. 124. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  adóhatóság az  általa kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával 
csak államigazgatási szervet, az  állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló jogi személyt 
vagy kizárólagos állami tulajdonú egyéb szervezetet bízhat meg, kivéve, ha e  korlátozás alól az  állami 
adó- és vámhatóságot irányító miniszter előterjesztésére a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a  nemzeti adatvagyonról szóló törvényben meghatározott 
határozott idejű egyedi felmentést ad.”

98. §  Az Art. 175. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„175. § [A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás és az előzetes konzultáció igazgatási szolgáltatási díja]
(1) A  szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja egyoldalú eljárásban ötmillió forint, kétoldalú vagy 
többoldalú eljárásban nyolcmillió forint. A díj fizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.
(2) Meghosszabbítás és módosítás iránti eljárás esetén a díj összege az (1) bekezdés szerinti díj 50%-a.
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(3) A  kérelem visszautasítása, az  eljárás megszüntetése vagy a  kérelem elutasítása esetén az  adópolitikáért 
felelős miniszter a  befizetett díj 85 százalékát a  döntés véglegessé válását követően haladéktalanul visszatéríti  
az adózó részére.
(4) Az előzetes konzultáció díjának mértéke konzultációnként ötszázezer forint.”

99. §  Az Art. 177. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kétoldalú vagy többoldalú eljárásnál a  külföldi állam illetékes hatóságával az  egyeztetést a  kérelem 
benyújtásától számított kettő év alatt kell befejezni. A határidő indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható.”

100. §  Az Art. 180. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemmel érintett szokásos piaci árral összefüggésben – kiutalás előtti 
ellenőrzés kivételével – adóellenőrzés nem rendelhető el a kérelem benyújtását követően a meghozandó határozat 
181. § (1) bekezdése szerint kérelmezett időszakára
a) a szokásos piaci árat megállapító határozat véglegessé válásától számított hatvan nap elteltéig, vagy
b) a kérelmet visszautasító vagy az eljárást megszüntető végzés, valamint a kérelmet elutasító határozat véglegessé 
válásáig.”

101. §  Az Art. 181. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  adózó kéri, a  kétoldalú vagy többoldalú eljárásban az  illetékes hatóságok megállapodása alapján 
a határozat kötőereje a kérelem benyújtása adóévének első napja előtti adóévekre is kiterjedhet, feltéve, ha ezek
a) ellenőrzéssel le nem zárt,
b) el nem évült, és
c) az illetékes hatóságok megállapodásának megkötésekor folyamatban lévő – ellenőrzéssel lezárt időszakot 
eredményező – ellenőrzéssel nem érintett
adóévek.”

102. §  Az Art. 182. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A határozat hatályának időtartama kérelemre egy alkalommal három adóévre meghosszabbítható.”

103. §  Az Art. 264/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„264/A.  § [Lekérdező felület biztosítása nagy összegű adóhiánnyal és nagy összegű adótartozással rendelkező adózók 
adataihoz]
Az állami adó- és vámhatóság a honlapján lekérdezési lehetőséget biztosít a 263. és 264. § szerinti, 2014. december 31-ét  
követően keletkezett adatokra vonatkozóan. A  lekérdezési lehetőség biztosítása nem érinti a  263.  § és 264.  § szerinti 
közzétételi kötelezettséget.”

104. §  Az Art. 269. § (8) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy)
„b) a 107.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésére kötelezettek, és az  e  kötelezettségek alól 
mentesülők körének, továbbá a kötelezettségek teljesítési határidejének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

105. §  Az Art. a következő 274/O. §-sal egészül ki:
„274/O. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényhez]
(1) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvény (a továbbiakban: Módtv.10.) 
által megállapított 175.  §-át, 177.  § (1a)  bekezdését, 180.  § (1)  bekezdését, 181.  § (2)  bekezdését  
és 182. § (1) bekezdését a 2023. január 1-je után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a Módtv.10. által megállapított 50. § (1a) bekezdését azokra az egyéni vállalkozókra is alkalmazni 
kell, akiknek egyéni vállalkozói tevékenysége e  törvénynek a  Módtv.10. által megállapított 50.  § (1a)  bekezdés 
hatálybelépése előtt szűnt meg, és bevallási kötelezettségüket ezen időpontig nem teljesítették.
(3) Ha az  adószám megállapítását az  állami adó- és vámhatóság a  19.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjának 
a  Módtv.10. hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezése alapján tagadta meg, akkor az  a  személy, akire 
tekintettel az  állami adó- és vámhatóság az  adószám megállapítását megtagadta, a  Módtv.10. hatálybalépését 
követő 60 napos, jogvesztő határidőn belül kérheti az  adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott 
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határozat visszavonását, ha a 19. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának a Módtv.10. által megállapított rendelkezése 
alapján az adószám megállapításának nem lett volna akadálya.”

106. §  Az Art. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

107. §  Az Art.
a) 41. § (2) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja és az (1a) bekezdés” szöveg,
b) 41. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben”
c) 266. § a) pontjában a „minősülő, valamint” szövegrész helyébe a „minősülő adózók, valamint”
szöveg lép.

108. §  Hatályát veszti az Art.
a) 182. § (4) bekezdése,
b) 183. § (3) bekezdése.

17. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

109. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 53. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az  igazolási kérelmet elutasító döntéssel szembeni fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén  
nincs helye igazolásnak.”

110. §  Az Air. 55. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az adóhatóság a fővárosban működő adóhatóság hivatali helyiségébe a főváros egész területéről idézhet.”

111. §  Az Air. 36. alcíme a következő 81/A §-sal egészül ki:
„81/A. § [Az eljárás egyéb résztvevőjére vonatkozó kézbesítési szabályok]
Ezen alcím rendelkezéseit az eljárás egyéb résztvevője részére történő kézbesítés esetén is alkalmazni kell.”

112. §  Az Air. 122. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott,)
„n) az adatok zárt kezelésére irányuló kérelmet elutasító”
(végzés ellen.)

113. §  Az Air. 56. alcíme a következő 139/E. §-sal egészül ki:
„139/E. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényhez]
E törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvény (a továbbiakban: Módtv.4.) 
által megállapított 53.  § (7)  bekezdését a  Módtv.4. hatálybalépését követően benyújtott igazolási kérelmekre  
kell alkalmazni.”

114. §  Hatályát veszti az Air. 116. §-ában az „a határozat meghozatalához” szövegrész.

18. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló  
2017. évi CLIII. törvény módosítása

115. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény (a továbbiakban: Avt.) 
123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123.  § (1) Ha a  122.  § (6)  bekezdése szerinti végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz 
szükséges, amellyel a  végrehajtást foganatosító adóhatóság nem rendelkezik, az  állami adó- és vámhatóság 
jogszabályban kijelölt központi beszerző szerv bevonásával jár el, vagy a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai 
alapján választja ki az eljárásban közreműködő szervezetet.
(2) Ha a 122. § (6) bekezdés szerinti végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz szükséges, 
amellyel a  végrehajtást foganatosító adóhatóság nem rendelkezik és a  beszerzés nem tartozik az  (1)  bekezdés 
hatálya alá, az  állami adó- és vámhatóság a  közreműködő szervezetek névjegyzékében szereplő, a  végrehajtandó 
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meghatározott cselekményhez a  szükséges szakértelemmel rendelkező szervezeteket – az  elvégzendő feladatot 
tartalmazó műszaki leírás megküldése mellett – elektronikusan értesíti a feladatról, és ajánlattételre hívja fel azokat.
(3) Az  ajánlattételre felhívott közreműködő szervezet 30 napon belül tehet ajánlatot a  műszaki leírásban 
szereplő feladat elvégzésére. E  határidő jogvesztő. Amennyiben a  határidőn belül nem érkezik érvényes ajánlat,  
úgy a közreműködő szervezet kiválasztására e § (11) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
(4) Az  ajánlatnak tartalmaznia kell a  közreműködés díját, amely minden járulékos költséget is magában foglal. 
Az ajánlatban fel kell tüntetni a közreműködés módját, helyét és időpontját.
(5) Az ajánlattételi határidő leteltét követően az állami adó- és vámhatóság a beérkezett ajánlatok alapján végzéssel 
azt az  ajánlatot adó szervezetet jelöli ki a  cselekmény elvégzésére, amelyik ajánlata alapján a  meghatározott 
cselekmény végrehajtása az  adós számára a  legkisebb költség felszámításával jár. A  végzésnek tartalmaznia kell 
a kijelölt szervezetet és a közreműködés várható díját is.
(6) A  közreműködő szervezetek névjegyzékébe minden Magyarország területén gazdasági tevékenységet 
folytató személy és szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) felvehető, ha a  névjegyzékbe való felvételre 
vonatkozó kérelem előterjesztésekor szerepel a  köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha az  adóhatóság 
a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli a közreműködő szervezetet, egyúttal törli a névjegyzékből is.
(7) A névjegyzék nyilvános, azt az állami adó- és vámhatóság negyedévente honlapján közzéteszi.
(8) A  közreműködő szervezetek névjegyzékéből az  adóhatóság törli azt a  szervezetet, amely a  kijelölés ellenére 
a  végzésben foglaltakat – neki felróható okból – nem teljesítette. Az  ilyen okból a  névjegyzékből törlésre került 
szervezet a törlés napjától számított 12 hónapon belül a névjegyzékbe nem vehető fel újra.
(9) A legmegfelelőbb ajánlatot tevő szervezet végzésben meghatározott közreműködésének módját a végrehajtást 
foganatosító adóhatóság felügyeli az eljárás során.
(10) Az  (1) és (5)  bekezdésben foglaltak szerint kiválasztott közreműködő szervezet végzi el a  meghatározott 
cselekményt az adott cselekményre vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartásával, ideértve az esetleg 
szükséges engedélyek beszerzését vagy bejelentések megtételét is.
(11) Ha a  közreműködő szervezetek névjegyzékében nem található a  meghatározott cselekmény elvégzéséhez 
szükséges szakértelemmel rendelkező közreműködő szervezet, az állami adó- és vámhatóság bírósági vagy hatósági 
nyilvántartásból hív fel ajánlattételre legalább három olyan gazdálkodó szervezetet, amely a  meghatározott 
cselekmény elvégzésére alkalmas. Az  állami adó- és vámhatóság az  adós számára a  legkisebb költség 
felszámításával járó gazdálkodó szervezetet rendelheti ki.”

116. § (1) Az Avt. 125/D. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  állam az  ingatlan tulajdonjogára tart igényt, az  állami adó- és vámhatóság a  becsérték végrehajtási 
kifogással már nem támadható megállapítását követően a  125/C.  § (4)  bekezdés szabályainak alkalmazásával 
intézkedik a tulajdonjog bejegyzése iránt.”

 (2) Az Avt. 125/D. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  másik tagállamban vagy külföldi államban a  vagyonelkobzást ingóságra rendelték el, az  állami adó- és 
vámhatóság a végrehajtást e § ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával foganatosítja.”

117. §  Az Avt. 132/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„d) a befagyasztást és az  elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló az  Európai Parlament és 
a Tanács 2018. november 14-i (EU) 2018/1805 rendeletnek”
(való megfelelést szolgálja.)

VIII. FEJEZET
VÁMIGAZGATÁS

19. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

118. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány ügycsoportjainak változása esetén a vámhatóság az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerint jár el.”
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119. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017.  évi CLII.  törvény 71.  § (3) és (4)  bekezdései helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) A hirdetményt a vámhatóság 15 napra közzéteszi az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján.
(4) A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a vámhatóság honlapján történő 
közzététel napját kell alapul venni. Hirdetményi közlés esetén, az  internetes honlapon történő közzététel idejét 
visszakereshető módon dokumentálni kell.”

120. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017.  évi CLII.  törvény 84.  § (11)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezés lép:
„(11) A  (10)  bekezdés szerinti bírság kiszabásakor a  vámhatóság mérlegeli az  eset összes körülményét, az  ügyfél, 
illetve eljáró képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja magatartásának súlyát, a  jogsértés gyakoriságát 
a  jogsértés megállapításától számított egy évben belül, továbbá azt, hogy az  ügyfél, illetve eljáró képviselője, 
alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.”

121. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017.  évi CLII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Ha a vámhatóság megállapítja, hogy)
„c) az érintett személy a  84.  § (1)  bekezdésében meghatározott valamely kötelezettségszegést vagy mulasztást 
az annak megállapításától számított egy éven belül első alkalommal követi el,”
(a vámhatóság a bírság kiszabását mellőzi és figyelmezteti az érintett személyt.)

IX. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

20. A Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

122. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 8. §-ában a „főigazgató-helyettes segíti” szövegrész 
helyébe a „főigazgató-helyettesek segítik” szöveg lép.

123. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 10.  § (2)  bekezdésében a „főigazgató-helyettese” 
szövegrész helyébe a „főigazgató-helyettesei” szöveg lép.

124. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 66.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezés lép:
„(3) A NAV az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási 
feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat 
meg, kivéve, ha e  korlátozás alól a  kijelölt miniszter előterjesztésére a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a  nemzeti adatvagyonról szóló törvényben meghatározott 
egyedi felmentést ad.”

125. §  Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 36/E. § (2) bekezdése.

X. FEJEZET
SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

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

126. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 9. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerint kell eljárni kiválás esetén a kiválással létrejövő gazdasági társaságnál is.”
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127. §  A Szt. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Egyéb tartós tulajdoni részesedésként kell kimutatni a  3.  § (6)  bekezdés 3.  pontja alá nem tartozó,  
a 6. § (3) bekezdés szerinti, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedést is.”

128. §  Az Szt. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbe vevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként 
elszámolt eszköz lízingbe adó (helyette az  eladó) által számlázott ellenértékének megfelelő kötelezettséget  
(a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával), valamint az  állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszközök – törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő –  
kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettséget.”

129. §  Az Szt. 49. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  27.  § (4a)  bekezdés szerinti tulajdoni részesedés esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
a (3)–(7) bekezdések megfelelő alkalmazásával kell eljárni.”

130. §  Az Szt. 54. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  27.  § (4a)  bekezdés szerinti tulajdoni részesedés – ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik –  
a  mérlegben a  tulajdonolt egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézmény legutolsó beszámolójának 
mérlegében szereplő saját tőke értékén is kimutatható.”

131. §  Az Szt. 96. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Ha az  egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó él a  4.  § (4)  bekezdés szerinti lehetőséggel, akkor 
a kiegészítő mellékletében be kell mutatnia a 4. § (4) bekezdésben meghatározott kiegészítő mellékletre előírtakat is.”

132. § (1) Az Szt. 114/I. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  éves beszámolóját, továbbá az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállító 
vállalkozónak a  VI/A. fejezet kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentésre vonatkozó előírásait is 
alkalmaznia kell.”

 (2) Az Szt. 114/I. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  éves beszámolóját, továbbá az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállító 
vállalkozónak a  VI/B. fejezet társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre vonatkozó előírásait is  
alkalmaznia kell.”

133. §  Az Szt. a következő VI/B. Fejezettel egészül ki:
„VI/B. FEJEZET
A TÁRSASÁGIADÓ-INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ JELENTÉS

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéssel kapcsolatos fogalommeghatározások
134/D. § (1) E fejezet alkalmazásában:
1. legfelső szintű anyavállalat: az  a  vállalkozás, amely elkészíti a  legnagyobb vállalkozáscsoport összevont 
(konszolidált) pénzügyi kimutatásait;
2. összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások: valamely vállalkozáscsoport anyavállalata által készített pénzügyi 
kimutatások [e törvény szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló], amelyekben az eszközöket és a forrásokat, 
a  saját tőkét, a  bevételeket és a  költségeket (ráfordításokat) úgy kell bemutatni, mintha ezek a  vállalkozások 
egyetlen vállalkozásként működnének;
3. adójogrendszer: állam vagy az  államtól különböző joghatóság, amely a  társasági adó tekintetében adóügyi 
autonómiával rendelkezik;
4. önálló vállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem képezi részét olyan vállalkozáscsoportnak, amelynek tagjait 
konszolidálásba bevonták.
(2) A 134/E. § alkalmazásában bevételnek tekintendő:
a) az e  törvény hatálya alá tartozó olyan vállalkozók esetében, amelyek nem alkalmazzák az  IFRS-eket, 
a  72–73.  § szerinti értékesítés nettó árbevétele, vagy a  6.  § szerinti sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek szerinti szokásos tevékenység bevétele;
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b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozások esetében (ideértve az IFRS-eket alkalmazókat is) a pénzügyi kimutatások 
készítésének alapját képező pénzügyi beszámolási keret által meghatározott vagy annak értelmében vett, szokásos 
tevékenység árbevétele, vagy az ennek megfelelő bevétel.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéstételre kötelezett vállalkozások
134/E. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó legfelső szintű anyavállalat, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg 
fordulónapján az  összevont (konszolidált) éves beszámoló szerinti bevétele meghaladta a  275 000 millió forintot, 
társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készít, tesz közzé és hozzáférhetővé az említett két egymást követő 
üzleti év közül a későbbire vonatkozóan, illetve az azt követő üzleti évekre vonatkozóan.
(2) Mentesül az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség alól az  a  legfelső szintű anyavállalat, amelynek az  utolsó  
két egymást követő üzleti évben a  mérleg fordulónapján az  összevont (konszolidált) éves beszámoló szerinti 
bevétele nem haladta meg a 275 000 millió forintot.
(3) Az  e  törvény hatálya alá tartozó önálló vállalkozás [amely nem minősül a  3.  § (2)  bekezdés 6.  pontja szerinti 
vállalkozásnak], ha két egymást követő üzleti évben a  mérleg fordulónapján az  éves beszámoló szerinti bevétele 
meghaladta a  275 000 millió forintot, társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készít, tesz közzé és 
hozzáférhetővé az említett két egymást követő üzleti év közül a későbbire vonatkozóan, illetve az azt követő üzleti 
évekre vonatkozóan.
(4) Mentesül a (3) bekezdés szerinti kötelezettség alól az az önálló vállalkozás, amelynek az utolsó két egymást követő 
üzleti évben a mérleg fordulónapján az éves beszámoló szerinti bevétele nem haladta meg a 275 000 millió forintot.
(5) Nem kell társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteniük az  e  törvény szerinti legfelső szintű 
anyavállalatoknak (azok konszolidálásba bevont kapcsolt vállalkozásainak), valamint önálló vállalkozásoknak, 
amennyiben az  ilyen vállalkozások, ideértve a  fióktelepeiket is, kizárólag Magyarország területén – és más 
adójogrendszerben nem – telepedtek le, illetve rendelkeznek állandó üzletviteli hellyel vagy állandó üzleti 
tevékenységgel.
(6) Nem kell társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteniük az  e  törvény szerinti legfelső szintű 
anyavállalatoknak, valamint önálló vállalkozásoknak, amennyiben az ilyen vállalkozások vagy azok konszolidálásba 
bevont kapcsolt vállalkozásai a  2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 89.  cikkével összhangban 
jelentést tesznek közzé, amely jelentés magában foglalja az  e  fejezet szerinti információkat valamennyi 
tevékenységükre vonatkozóan, és a  legfelső szintű anyavállalatok esetében a  konszolidálásba bevont valamennyi 
kapcsolt vállalkozás valamennyi tevékenységére vonatkozóan.
(7) Az  olyan, e  törvény szerint éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó, amely valamely uniós tagállam 
jogának a  hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalat leányvállalata, amennyiben a  legfelső szintű 
anyavállalat összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai szerinti bevétele két egymást követő üzleti évben 
a  mérleg fordulónapján meghaladta a  750 millió eurót, köteles a  legfelső szintű anyavállalatra vonatkozó 
társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést közzé- és hozzáférhetővé tenni az  említett két egymást követő 
üzleti év közül a későbbire vonatkozóan, illetve az azt követő üzleti évekre vonatkozóan.
(8) Amennyiben a  (7)  bekezdés szerinti információk vagy jelentés nem állnak rendelkezésre, a  leányvállalatnak 
kérnie kell a  legfelső szintű anyavállalatától, hogy biztosítsa számára a  szükséges információt, amely lehetővé 
teszi a  (7)  bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését. Amennyiben a  legfelső szintű anyavállalat nem biztosítja 
valamennyi kért információt, a  leányvállalatnak el kell készítenie, közzé és hozzáférhetővé kell tennie egy olyan 
társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést, amely tartalmazza valamennyi birtokában lévő, megkapott vagy 
beszerzett információt és egy nyilatkozatot arról, hogy a legfelső szintű anyavállalat nem bocsátotta rendelkezésére 
a szükséges információkat.
(9) Mentesül a  (7)  bekezdés szerinti kötelezettség alól a  leányvállalat, amennyiben a  legfelső szintű anyavállalat 
összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai szerinti bevétele az  utolsó két egymást követő üzleti évben nem 
haladta meg a (7) bekezdés szerinti határértéket.
(10) Uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalat, valamint önálló vállalkozás 
e  törvény szerinti fióktelepe köteles a  (15)  bekezdésben említett legfelső szintű anyavállalatra, valamint önálló 
vállalkozásra vonatkozó társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést közzé- és hozzáférhetővé tenni az említett 
két egymást követő üzleti év közül a későbbire vonatkozóan, illetve az azt követő üzleti évekre vonatkozóan.
(11) Amennyiben a  (10)  bekezdés szerinti információ vagy jelentés nem áll rendelkezésre, úgy a  134/H.  § 
(3) bekezdés szerinti adatközlési formai követelmények teljesítésére kijelölt személynek kérnie kell a legfelső szintű 
anyavállalattól vagy az önálló vállalkozástól, hogy biztosítsa számára a szükséges információt, amely lehetővé teszi 
a (10) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését.
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(12) Amennyiben a  legfelső szintű anyavállalat vagy az  önálló vállalkozás nem biztosítja valamennyi  
kért információt, a  fióktelepnek el kell készítenie, közzé- és hozzáférhetővé kell tennie egy olyan társaságiadó-
információkat tartalmazó jelentést, amely tartalmazza valamennyi birtokában lévő, megkapott vagy beszerzett 
információt és egy nyilatkozatot arról, hogy a legfelső szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás nem bocsátotta 
rendelkezésére a szükséges információkat.
(13) A  (10)  bekezdés szerinti kötelezettség kizárólag azon fióktelepre alkalmazandó, amelynek éves nettó 
árbevétele két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján meghaladta a 9. § (2) bekezdés b) pont szerinti 
határértéket, az  említett két egymást követő üzleti év közül a  későbbire vonatkozóan, illetve az  azt követő üzleti 
évekre vonatkozóan.
(14) Mentesül a  (10) bekezdés szerinti kötelezettség alól a fióktelep, ha az utolsó két egymást követő üzleti évben 
a mérleg fordulónapján az éves nettó árbevétele nem haladta meg a 9. § (2) bekezdés b) pont szerinti határértéket.
(15) A (10)–(14) bekezdésben előírtak akkor alkalmazandók a fióktelepre, ha a fióktelepet létrehozó vállalkozás:
a) vagy egy olyan vállalkozáscsoport kapcsolt vállalkozása, amelynek a  legfelső szintű anyavállalata nem 
tartozik valamely uniós tagállam jogának a  hatálya alá, és amelynek két egymást követő üzleti év mindegyikére 
vonatkozóan a mérleg fordulónapján az összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai szerinti bevétele meghaladta  
a 750 millió eurót,
b) vagy egy olyan önálló vállalkozás, amely nem tartozik valamely uniós tagállam jogának a hatálya alá, és amelynek 
két egymást követő üzleti év mindegyikére vonatkozóan a  mérleg fordulónapján a  pénzügyi kimutatásai szerinti 
bevétele meghaladta a 750 millió eurót és
c) az a) pontban említett legfelső szintű anyavállalatnak nincs a (7) bekezdés szerinti leányvállalata.
(16) Mentesül a (10) bekezdés szerinti kötelezettség alól a fióktelep, amennyiben a (15) bekezdés a) és b) pontjában 
előírt kritérium az utolsó két egymást követő üzleti évre vonatkozóan már nem teljesül.
(17) Mentesül a  leányvállalat a  (7)  bekezdés, valamint a  fióktelep a  (10)  bekezdés szerinti kötelezettség alól, 
amennyiben a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést olyan legfelső szintű anyavállalat vagy olyan önálló 
vállalkozás készíti el a  134/F.  §-ban meghatározott módon, amely nem tartozik valamely uniós tagállam jogának 
a hatálya alá, és a jelentés megfelel a következő kritériumoknak:
a) azt költségmentesen és géppel olvasható elektronikus beszámolási formátumban hozzáférhetővé teszik 
a nyilvánosság számára
aa) az említett legfelső szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás honlapján,
ab) az Unió legalább egy hivatalos nyelvén,
ac) legkésőbb az  adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 12 hónapon belül, amelyre vonatkozóan a  jelentést 
elkészítették; és
b) szerepeltetik azon valamely uniós tagállam jogának hatálya alá tartozó olyan leányvállalat nevét és székhelyét 
vagy olyan fióktelep nevét és címét, amely a 134/G. § (1) és (2) bekezdése alapján jelentést tett közzé.
(18) A  (7)  bekezdés hatálya alá nem tartozó leányvállalatnak, valamint a  (10)  bekezdés hatálya alá nem tartozó 
fióktelepnek társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést kell közzé- és hozzáférhetővé tenni, amennyiben 
az  ilyen leányvállalat vagy fióktelep nem más célt szolgál, mint az  e  fejezetben meghatározott követelmények 
elkerülése.
(19) A  (7) és (15)  bekezdésben a  750 millió euró határértékeket az  Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, 
a  2021. december 21-én érvényes átváltási árfolyamon kell átszámítani a  releváns harmadik országok nemzeti 
pénznemében kifejezett egyenértékű összegre, a legközelebbi ezresre kerekítve.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalma
134/F. § (1) A társaságadó-információkat tartalmazó jelentésben be kell mutatni az érintett üzleti évben a  legfelső 
szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás valamennyi tevékenységével kapcsolatos információkat, legfelső szintű 
anyavállalat esetén ideértve a konszolidálásba bevont valamennyi kapcsolt vállalkozáséit is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a legfelső szintű anyavállalat vagy az  önálló vállalkozás neve, az  érintett üzleti év, a  jelentés összeállításához 
alkalmazott pénznem; és adott esetben a legfelső szintű anyavállalatnak az érintett üzleti évre vonatkozó összevont 
(konszolidált) éves beszámolójában a konszolidálásba bevont valamennyi olyan kapcsolt vállalkozásának a jegyzéke, 
amelyek az Unióban vagy az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai 
uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. és II. mellékletében foglalt adójogrendszerekben letelepedettek;
b) a tevékenységeinek rövid bemutatása;
c) a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma;
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d) a bevételek – ideértve a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket is – a következők szerint:
da) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek, 
befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek, egyéb 
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, pénzügyi műveletek egyéb bevételei vagy
db) a pénzügyi kimutatások készítésének alapját képező pénzügyi beszámolási keret (ideértve az IFRS-eket is) által 
meghatározott vagy annak értelmében vett bevételek, az  értékmódosítások és a  kapcsolt vállalkozásoktól kapott 
osztalékok nélkül;
e) adózás előtti eredmény (nyereség vagy veszteség);
f ) a tárgyévben fizetendő társasági adó összege;
g) a megfizetett társasági adó összege pénzforgalmi alapon, amely magában foglalja a  vállalkozáscsoporton belüli 
vállalkozásoknak és fióktelepeknek teljesített kifizetések tekintetében más vállalkozások által megfizetett forrásadót is;
h) a felhalmozott adózott eredmény összege, amely az  előző üzleti évekből és az  adott üzleti évből származó 
adózott nyereség összege, amely felosztásáról még nem döntöttek. A  fióktelepeket illetően azon vállalkozás 
felhalmozott nyereségeiről van szó, amely a fióktelepet létrehozta.
(3) A (2) bekezdés szerinti információkat az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK  
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv III. melléklete III. szakaszának  
B. és C. részében említett adatszolgáltatási útmutató alapján is be lehet bemutatni.
(4) A  134/E.  § hatálya alá tartozó vállalkozások a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésüket  
az Európai Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén megállapított egységes formanyomtatvány alkalmazásával 
és géppel olvasható elektronikus beszámolási formátumban készítik el.
(5) A (2) vagy (3) bekezdésben említett információkat tagállami szinten külön-külön kell bemutatni a társaságiadó-
információkat tartalmazó jelentésben. Amennyiben egy tagállam több adójogrendszert foglal magában, 
az információkat tagállami szinten kell összesíteni.
(6) A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben
a) külön-külön kell bemutatni a  (2) vagy a  (3)  bekezdésben említett információkat minden egyes olyan 
adójogrendszerre vonatkozóan, amely azon üzleti év március 1-jén, amelyre vonatkozóan a jelentést el kell készíteni, 
fel van sorolva az  adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós 
jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. mellékletében, és
b) az ilyen információkat külön-külön kell megadni minden egyes olyan adójogrendszerre vonatkozóan, amely 
azon üzleti év március 1-jén, amelyre vonatkozóan a jelentést el kell készíteni, és a megelőző üzleti év március 1-jén,  
említésre került az  adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós 
jegyzékéről szóló tanácsi következtetések II. mellékletében.
(7) Az  egyéb adójogrendszerekre vonatkozóan a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésnek összesített 
alapon kell bemutatnia a (2) vagy a (3) bekezdésben említett információkat.
(8) Az  információkat a  székhely, ennek hiányában állandó telephely megléte vagy egy olyan állandó üzleti 
tevékenység alapján kell hozzárendelni minden egyes releváns adójogrendszerhez, amely – a  vállalkozáscsoport 
vagy az önálló vállalkozás tevékenységét tekintve – társaságiadó-köteles lehet az adott adójogrendszerben.
(9) Amennyiben egy adójogrendszeren belül több vállalkozás tevékenységei társaságiadó-kötelesek, az  ezen 
adójogrendszerhez hozzárendelt információknak az  egyes vállalkozásoknak és azok fióktelepeinek az  adott 
adójogrendszerben végzett tevékenységeire vonatkozó információk összesítését kell tartalmazniuk.
(10) Egy konkrét tevékenységre vonatkozó információ nem rendelhető egyszerre egynél több adójogrendszerhez.
(11) A  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben a  (2)  bekezdés f ) és g)  pontja szerinti összegek közötti 
jelentős eltérés tényét és annak indokait be kell mutatni.
(12) A  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés pénznemének a  legfelső szintű anyavállalat összevont 
(konszolidált) éves beszámolója szerinti, valamint az önálló vállalkozás éves beszámolója szerinti pénznemmel kell 
megegyeznie.
(13) A  134/E.  § (8)  bekezdés szerinti esetben a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben használt 
pénznemnek azon pénznemnek kell lennie, amelyben a leányvállalat az éves beszámolóját közzé teszi.
(14) A  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésnek meg kell jelölnie, hogy azt a  (2) vagy a  (3)  bekezdéssel 
összhangban készítették-e el.
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Nyilvánosságra hozatal
Közzététel és hozzáférhetőség
134/G.  § (1) A  legfelső szintű anyavállalat a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést az  összevont 
(konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg a 153–154/B. § szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.
(2) Az  önálló vállalkozás a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést az  éves beszámolóval egyidejűleg 
a 153–154/B. § szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.
(3) A  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést és adott esetben a  nyilatkozatot a  vállalkozás  
– az (1) és (2) bekezdéssel összhangban – köteles közzétenni:
a) a vállalkozás internetes honlapján, amennyiben a 134/E. § (1) és (3) bekezdése alkalmazandó;
b) a leányvállalat internetes honlapján, amennyiben a 134/E. § (7) bekezdése alkalmazandó;
c) a fióktelep internetes honlapján, amennyiben a 134/E. § (10) bekezdése alkalmazandó.
(4) A  vállalkozó az  üzleti évről készített társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést, valamint adott esetben 
a 134/E. § (8) és (12) bekezdés szerinti nyilatkozatot legalább 8 évig köteles megőrizni.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés elkészítésére, közzé- és hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó felelősség
134/H.  § (1) A  legfelső szintű anyavállalat vagy az  önálló vállalkozás legfőbb irányító (vezető) szervének, 
ügyvezető szervének és felügyelő testületének tagjai – a  jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva –  
együttes felelőssége annak biztosítása, hogy a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállítása és 
nyilvánosságra hozatala (közzé- és hozzáférhetővé tétele) e törvény előírásainak megfelelően történjen.
(2) A  134/E.  § (7)  bekezdés szerinti leányvállalat legfőbb irányító (vezető) szervének, ügyvezető szervének és 
felügyelő testületének tagjai – a jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – együttes felelőssége annak 
biztosítása, hogy a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala (közzé- 
és hozzáférhetővé tétele) e törvény előírásainak megfelelően történjen.
(3) A  134/E.  § (10)  bekezdés szerinti fióktelep a  társasági jog egyes vonatkozásairól szóló 2017. június 14-i 
2017/1132/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41.  cikkében előírt adatközlési formai követelmények 
teljesítésére kijelölt személy vagy személyek együttes felelőssége – a jogszabályban meghatározott hatáskörükben 
eljárva – annak biztosítása, hogy a  társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállítása és nyilvánosságra 
hozatala (közzé- és hozzáférhetővé tétele) e törvény előírásainak megfelelően történjen.”

134. §  Az Szt. 155. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerint kell eljárni kiválás esetén a kiválással létrejövő gazdasági társaságnál is.”

135. § (1) Az Szt. 156. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:)
„e) a könyvvizsgáló éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves 
beszámolóhoz adott, a  könyvvizsgálói záradékban vagy a  záradék megadásának elutasításában kifejezett 
véleményét, határozott álláspontját arról, hogy a  vállalkozó beszámolója megbízható és valós képet ad-e 
a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az alkalmazott beszámolási szabályrendszerben foglaltaknak 
megfelelően, továbbá hogy adott esetben, a vállalkozó beszámolója megfelel-e az egyéb jogszabályoknak;”

 (2) Az Szt. 156. § (5) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:)
„p) a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgálat tárgyát képező beszámoló üzleti évében, 
a  megelőző üzleti évre vonatkozóan a  vállalkozás köteles volt-e társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést 
készíteni és nyilvánosságra hozni, és ha igen, akkor a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést a 134/G. §-sal 
összhangban tették-e közzé és hozzáférhetővé.”

136. §  Az Szt. 175. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a 2013/34/EU irányelvnek a  társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 24-i (EU) 2021/2101 európai parlamenti és  
tanácsi irányelv.”
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137. §  Az Szt. 177. §-a a következő (85)–(88) bekezdéssel egészül ki:
„(85) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
3. § (1) bekezdés 1. pontját, (7) bekezdés 3. pontját, 6. § (3) bekezdését, 9. § (5a) bekezdését, 27. § (4a) bekezdését, 
33.  § (7)  bekezdését, 37.  § (1)  bekezdés d)  pontját, (2)  bekezdés e)  pontját, (7)  bekezdését, 38.  § (3)  bekezdés 
f )  pontját, (4), (10) és (11)  bekezdését, 41.  § (1)  bekezdését, 42.  § (5)  bekezdését, 49.  § (8)  bekezdését,  
54. § (12) bekezdését, 91. § a) pontját, 96. § (1), (4) és (4b) bekezdését, 114/I. § (3) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 
133. § (4) bekezdés c) pontját, 140. § (7) bekezdését, 155. § (4a) bekezdését, 156. § (5) bekezdés e) pontját először  
a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(86) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
3. § (1) bekezdés 1. pontját, (7) bekezdés 3. pontját, 6. § (3) bekezdését, 9. § (5a) bekezdését, 27. § (4a) bekezdését, 
33.  § (7)  bekezdését, 37.  § (1)  bekezdés d)  pontját, (2)  bekezdés e)  pontját, (7)  bekezdését, 38.  § (3)  bekezdés 
f )  pontját, (4), (10) és (11)  bekezdését, 41.  § (1)  bekezdését, 42.  § (5)  bekezdését, 49.  § (8)  bekezdését, 54.  § 
(12) bekezdését, 91. § a) pontját, 96. § (1), (4) és (4b) bekezdését, 114/I. § (3) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 133. § 
(4) bekezdés c) pontját, 140. § (7) bekezdését, 155. § (4a) bekezdését, 156. § (5) bekezdés e) pontját a 2022. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(87) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
27. § (4a) bekezdése első alkalmazásakor a könyvekben értékkel ki nem mutatott egészségügyi, szociális, kulturális 
és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedést az 54. § (12) bekezdés szerinti értéken kell a könyvekbe felvenni 
a saját tőkével (a tőketartalékkal, illetve az annak megfelelő saját tőke elemmel) szemben.
(88) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.  évi XLV.  törvénnyel megállapított  
114/I. § (4) bekezdését, VI/B. Fejezetét, 156. § (5) bekezdés p) pontját először a 2024. június 22-én vagy azt követően 
induló üzleti évre kell alkalmazni.”

138. §  Az Szt.
 1. 3.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában, valamint 6.  § (3)  bekezdésében a  „szociális” szövegrész helyébe  

a „szociális, kulturális” szöveg,
 2. 33.  § (7)  bekezdésében a  „támogatások várható, még el nem számolt összegét” szövegrész helyébe 

a „támogatások – a  már felmerült költségekkel (ráfordításokkal) arányos – várható, még el nem számolt 
összegét” szöveg,

 3. 37.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, (2)  bekezdés e)  pontjában, 38.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a „gazdasági 
társaság tulajdonosánál (tagjánál)” szövegrész helyébe a „vállalkozó tulajdonosánál (tagjánál)” szöveg,

 4. 37.  § (2)  bekezdés e)  pontjában, (7)  bekezdésében, 38.  § (10)  bekezdésében a  „gazdasági társaság 
veszteségének” szövegrész helyébe a „vállalkozó veszteségének” szöveg,

 5. 38. § (4) és (11) bekezdésében a „gazdasági társaságnál” szövegrész helyébe a „vállalkozónál” szöveg,
 6. 38. § (11) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „vállalkozó” szöveg,
 7. 91. § a) pontjában, 96. § (4) bekezdésében, valamint a 133. § (4) bekezdés c) pontjában az „átlagos létszámát” 

szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi létszámát” szöveg,
 8. 96. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,
 9. 116.  § (4)  bekezdésében a  „foglalkoztatott munkavállalói átlagos létszámának” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai állományi létszámának” szöveg,
10. 140.  § (7)  bekezdésében az  „illetve a  139.  § (3)–(5)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „illetve a  139.  § 

(2) bekezdés e) pontja és (3)–(5) bekezdése” szöveg
lép.

139. §  Hatályát veszti az Szt. 3. § (7) bekezdés 3. pontjában és a 41. § (1) bekezdésében a „korengedményes nyugdíj, illetve 
a helyébe lépő” szövegrész.
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22. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

140. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 35. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni 
annak a  gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek) – az  egyéni vállalkozó kivételével –, amely megfelel az  alábbi 
követelményeknek:]
„g) a gazdálkodó szervezet (szervezet) tevékenységi körében szerepel a  számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 
tevékenység,
h) az a) és b) pontban feltüntetett könyvvizsgáló(k) vonatkozásában nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:115. §-a szerinti összeférhetetlenség.”

141. §  A Kkt. a következő 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C. § Ha a 35. § és a 35/A. § (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem a közfelügyeleti hatóságnak az adott 
üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem bírálható el, a  közfelügyeleti 
hatóság az eljárást felfüggeszti.”

142. §  A Kkt. 50. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ha a  49.  § szerinti minősítés iránti kérelem, valamint az  50.  § (2c)  bekezdés szerinti igazolás iránti kérelem 
a  közfelügyeleti hatóságnak az  adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan 
nem bírálható el, a közfelügyeleti hatóság az eljárást felfüggeszti.”

143. §  A Kkt. 173/C. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  (7)  bekezdés d)  pontja szerinti intézkedés esetén a  könyvvizsgálattal érintett gazdálkodó kérelmére 
a  közfelügyeleti hatóság a  minőségellenőrzéssel összefüggésben hozott határozatról kivonatot készít 
annak érdekében, hogy a  gazdálkodó megfeleljen a  beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 
jogszabályokban előírtaknak. A határozatkivonat csak az abban meghatározott célra használható fel.”

144. §  A Kkt.
1. 9.  § (5)  bekezdésében a „25 000” szövegrész helyébe a „35 000” szöveg, az „50 000” szövegrész helyébe  

a „70 000” szöveg,
2. 52. § (1) bekezdés e) pontjában a „során keretében” szövegrész helyébe a „során” szöveg,
3. 172.  § (4)  bekezdésében, 173/C.  § (7c)  bekezdésében, valamint 177.  § (3a)  bekezdésében 

a „meghatározásakor” szövegrész helyébe a „meghatározásakor különösen” szöveg
lép.

XI. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

23. A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az 1992. április 15-én aláírt,  
az 1995. évi XVI. törvénnyel kihirdetett kettős adóztatást elkerülő Egyezményhez kapcsolódó, 
Budapesten, 1994. május 3-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi XII. törvény módosítása

145. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az  1992. április 15-én aláírt, az  1995.  évi  
XVI.  törvénnyel kihirdetett kettős adóztatást elkerülő Egyezményhez kapcsolódó, Budapesten, 1994. május 3-án 
aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi XII. törvény a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kanadai Kormány között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozására a  jövedelem- és a  vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995.  évi XVI.  törvény e  törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben 
a  Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az  adópolitikáért felelős miniszter – a  külpolitikáért felelős 
miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”
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24. A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén,  
Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez 
kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló  
2002. évi XXVII. törvény módosítása

146. §  A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozására a  jövedelem- és a  vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt,  
az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2002. évi XXVII. törvény a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § A Magyar Köztársaság és a  Lengyel Köztársaság között a  kettős adóztatás elkerülésére és az  adóztatás 
kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt  
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1996.  évi XCV.  törvény e  törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben 
a  Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az  adópolitikáért felelős miniszter – a  külpolitikáért felelős 
miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”

25. A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és 
vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt 
Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló  
2003. évi LXX. törvény módosítása

147. §  A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén 
a  gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 
2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2003. évi LXX. törvény a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a  jövedelem- és a vagyonadók 
területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 1999. évi XVI. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban 
történő közzétételéről az  adópolitikáért felelős miniszter – a  külpolitikáért felelős miniszter és az  igazságügyért 
felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”

26. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás 
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók 
területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVIII. törvény módosítása

148. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya között a  kettős adóztatás elkerüléséről 
és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén Taskentben,  
2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015.  évi  
XXVIII. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya között a  kettős adóztatás elkerüléséről 
és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén Taskentben,  
2008. április 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2008.  évi XC.  törvény e  törvénybe foglalt 
módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős 
miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”

27. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok 
közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

149. §  A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015.  évi CXC.  törvény (a továbbiakban: Megállapodást kihirdető törvény 1) 
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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28. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

150. §  Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2017. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Megállapodást kihirdető törvény 2) 1. melléklete az 5. melléklet szerint 
módosul.

29. A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 
2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről szóló  
2017. évi CXII. törvény módosítása

151. §  A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt 
Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről szóló 2017. évi CXII. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § A Magyar Köztársaság és az  Észt Köztársaság között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004.  évi CXXVIII.  törvény e  törvénybe foglalt módosításokkal egységes 
szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért 
felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”

30. A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és  
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában,  
2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről szóló  
2020. évi CII. törvény módosítása

152. §  A Magyar Köztársaság és a  Lett Köztársaság között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény 
módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről szóló 2020. évi CII. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § A Magyar Köztársaság és a  Lett Köztársaság között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt 
Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2004.  évi CXXX.  törvény e  törvénybe foglalt módosításokkal 
egységes szerkezetben a  Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az  adópolitikáért felelős miniszter  
– a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”

31. Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez 
kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről szóló  
2021. évi III. törvény módosítása

153. §  Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021.  évi III.  törvény a  következő 
6. §-sal egészül ki:
„6. § Az e törvény hatálya alá tartozó adóegyezményeket kihirdető jogszabályok e törvénybe foglalt módosításokkal 
egységes szerkezetben a  Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az  adópolitikáért felelős miniszter  
– a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.”
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XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Hatályba léptető rendelkezések

154. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  14.  §, 15.  § (2)  bekezdése, 18.  § (2) és (3)  bekezdése, 19.  §, 20.  §, 21.  § b) és c)  pontja, 22.  § a) és b)  pontja, 

31. §–34. §, 93. §, 96. § (2) bekezdése, 109. §, 155. § (1) és (2) bekezdése és a 2. melléklet az e törvény kihirdetését 
követő 31. napon lép hatályba.

 (3) Az  1.  §–6.  §, 8.  §, 9.  §, 10.  § a) és b)  pontja, 11.  §, 17.  §, 21.  § a)  pontja, 23.  §–30.  §, 35.  §–37.  §, 39.  §, 40.  §,  
43.  § (1)  bekezdése, 50.  §, 52.  § 1. és 5.  pontja, 63.  §–71.  §, 73.  §, 74.  § 1.  pontja, 79.  §–90.  §, 94.  §, 95.  §,  
96. § (3) bekezdése, 98. §–102. §, 106. §–108. §, 115. §, 116. §, 118. §–121. §, 125. §–139. §, 149. §, 155. § (3) bekezdése és  
az 1. és 3–4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 (4) Az 54. § (1) bekezdése, 55. §–57. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (5) A 72. § és a 74. § 2–9. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.
 (6) A 54. § (3) bekezdése 2024. január 19-én lép hatályba.
 (7) A 51. § és a 53. § 6. pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.
 (8) A 53. § 1–5. és 7–9. pontja 2027. január 1-jén lép hatályba.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

155. § (1) E törvény 15. § (2) bekezdése, 31. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
támogatást tartalmaz.

 (2) E törvény 18. § (2) bekezdése, 19. §–20. §-a, 32. §-a, 2. melléklete az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása 
céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakaszának szabályai és a  támogatási 
programot jóváhagyó SA.103089 számú határozatban és az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglalt 
rendelkezések szerinti támogatást tartalmaz.

 (3) E  törvény 26.  §-a, 27.  § (2)–(3)  bekezdése és 29.  §-a a  belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési 
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek, 
valamint az  (EU) 2016/1164 irányelvnek a  harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák 
tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i (EU) 2017/952 tanácsi irányelvnek való  
megfelelést szolgálja.

 (4) E törvény 54. § (1) bekezdése és 55. §–57. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (5) E  törvény 54.  § (2) és (3)  bekezdése a  gázolaj és a  kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló,  
2022. január 17-i (EU) 2022/197 bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

 (6) E törvény 53. § 1–5. és 7–9. pontja a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és 
szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, valamint a héacsalás elleni 
gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2022. június 3-i (EU) 2022/890 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (7) E  törvény 132.  § (2)  bekezdése, 133.  §-a és 135.  § (2)  bekezdése a  2013/34/EU irányelvnek a  társaságiadó-
információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló,  
2021. november 24-i (EU) 2021/2101 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi XLV. törvényhez

 1.  Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.50. és 4.51. alponttal egészül ki:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.50. a  Magyar Tudományos Akadémia és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem által John Lukács életműve előtti 
tiszteletadás céljából évente megítélt és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folyósított díj összege;
4.51. a  Tbj. szerint belföldinek nem minősülő személy részére adott juttatás, amelyet az  említett személy 
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel, a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány, egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézménnyel vagy a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény 1. melléklete szerinti más felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló 
jogviszony alapján szerez, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggésben a magyarországi 
tartózkodása bármely 12 hónapos időszakban nem haladja meg a 30 napot.” 

2. melléklet a 2022. évi XLV. törvényhez

 1.  A Tao. törvény a következő 4. számú melléklettel egészül ki:
„4. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

A 29/A. § (109)–(113) bekezdése szerinti támogatáshoz kapcsolódó szabályok
1. E törvény 29/A. § (109)–(113) bekezdése szerint a Válságközlemény 2.1. szakaszának szabályaival, és a támogatási 
programot jóváhagyó SA.103089 számú határozatban és az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglalt 
rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül.
2. Az 1. pont szerinti támogatást az adózó akkor veheti igénybe, amennyiben működését a háború gazdasági hatásai 
hátrányosan érintik és erről adóbevallásában nyilatkozatot tesz.
3. Nem veheti igénybe az 1. pont szerinti támogatást a Válságközlemény 9–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban 
meghatározott szankciók, valamint a  Válságközlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által 
Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó személy, így 
különösen nem részesülhet támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett 
személy, valamint az ilyen személy meghatározó befolyása alatt levő személy.
4. Nem vehet igénybe az 1. pont szerinti támogatást az adózó a 3. pont szerinti szankciókkal érintett ágazatokban 
folytatott tevékenységéhez, ha az 1. pont szerinti támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
5. Az  1.  pont szerinti támogatás támogatástartalma a  Válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 
támogatásokkal együtt adózónként – az  adózó kapcsolt vállalkozásainak adatait is figyelembe véve –  
nem haladhatja meg a Válságközlemény szerinti, euróban meghatározott keretnek megfelelő forintösszeget.
6. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén az  1.  pont szerinti támogatás abban az  esetben 
halmozható más állami támogatással, ha az  nem vezet sem az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitás, sem az azokban meghatározott legmagasabb támogatási összeg túllépéséhez.
7. Ha az  1.  pont szerinti támogatás mellett az  adózó eltérő elszámolható költségek vonatkozásában az  Atr. 2.  § 
1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásban is részesül, az igénybe 
veendő vagy igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatást és az  1.  pont szerinti támogatást nem kell 
egybeszámítani az  5.  pont szerinti felső határt illetően. Ha az  1.  pont szerinti támogatás mellett az  adózó azonos 
vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű (de minimis) támogatást is igénybe 
vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet az 5. pont szerinti felső határ túllépéséhez.
8. Az  1.  pont szerinti támogatás akkor halmozható az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk 
(2)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatással, ha az  nem vezet a  rendkívüli események által közvetlenül okozott 
adózói kár túlkompenzációjához.”
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3. melléklet a 2022. évi XLV. törvényhez

 1.  Az Art. 1. számú melléklet 3.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[3. A  munkáltató és a  kifizető (ideértve a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a  Tbj. 4.  § 2.  pontja 
szerinti egyéni vállalkozót és a  biztosított mezőgazdasági őstermelőt, és a  Tbj. 87.  §-a szerinti kötelezettet is), valamint  
a Tbj. 68. § (2) és (3) bekezdése és a Tbj. 85. § alapján eljáró szerv – a munkáltató, kifizető adóazonosító számának, nevének, 
elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével –  
az állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti 
az  általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának 
kezdetét, kódját, megszűnését, a  biztosítás szünetelésének időtartamát, a  heti munkaidejét, a  FEOR-számát,  
a  TAJ számát. Ha a  biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a  születési családi és utónevét, születési helyét,  
anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést]
„3.2. a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított 
ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül kell teljesíteni, kivéve, ha a munkáltató az 50. § szerinti 
havi adó- és járulékbevallásban feltünteti a  biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját. Ez  utóbbi esetben 
a  havi adó- és járulékbevallás beérkezését követően az  állami adó- és vámhatóság az  adózó által közölt bevallási 
adatok alapján a  biztosítási jogviszony megszűnéséről szóló bejelentést hivatalból e  pontban foglaltaknak 
megfelelően elvégzi, amelyet a  6.  pont alapján továbbít az  egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának, és 
erről a  foglalkoztatottat valamint a  foglalkoztatót értesíti. Az  állami adó- és vámhatóság a  biztosítási jogviszony 
megszűnésének bejelentését nem pótolhatja, ha a foglalkoztatottnak a foglalkoztatóval egyidejűleg több biztosítási 
jogviszonya áll fenn.”

 2.  Az Art. 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.4–3.9. alpontokkal egészül ki:
[3. A  munkáltató és a  kifizető (ideértve a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a  Tbj. 4.  § 2.  pontja 
szerinti egyéni vállalkozót és a  biztosított mezőgazdasági őstermelőt, és a  Tbj. 87.  §-a szerinti kötelezettet is), valamint  
a  Tbj. 68.  § (2) és (3)  bekezdése és a  Tbj. 85.  § alapján eljáró szerv – a munkáltató, kifizető adóazonosító számának, 
nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának 
közlésével – az állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon 
bejelenti az  általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási 
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a  biztosítás szünetelésének időtartamát, a  heti munkaidejét, 
a  FEOR-számát, a  TAJ számát. Ha a  biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a  születési családi és utónevét, 
születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést]
„3.4. Ha a  munkáltató, kifizető a  3.2.  pont szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, és az  adózóról 
nyilvántartást vezető szerv – ideértve különösen a  cégnyilvántartást, egyéni vállalkozói nyilvántartást,  
civil szervezetek névjegyzékét vezető szervet – által nyilvántartott adatok alapján jogutód nélkül megszűnt, 
az  elmulasztott bejelentési kötelezettséget az  állami adó-és vámhatóság hivatalból pótolja a  jogutód nélküli 
megszűnés időpontjáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, amelyről elektronikus úton adatot 
szolgáltat az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére.
3.5. A 3.4. pont szerinti esetben a biztosítási jogviszony megszűnésének vélelmezett időpontja a munkáltató, kifizető 
megszűnésének időpontja.
3.6. Az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszony lezárásáról a természetes személyt értesíti.
3.7. A  3.4.  pontban foglalt rendelkezés az  egyéni vállalkozó halála vagy gondnokság alá helyezése esetén akkor 
alkalmazható, ha az  egyéni vállalkozó özvegye, örököse vagy törvényes képviselője nem jelenti be törvényi 
határidőn belül a tevékenység folytatását.
3.8. Határozott idejű foglalkoztatás esetén a  bejelentést egyidejűleg a  biztosítás kezdetére és a  jogviszony 
megszűnésére vonatkozóan is teljesíteni kell legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás 
megkezdése előtt. A  jogviszony megszűnése időpontjának módosulása vagy a  határozott időtartam határozatlan 
időtartamra változása esetén e törvény változás-bejelentésre vonatkozó szabályai az irányadók.
3.9. Ha a munkáltató végelszámolás, felszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a 3.2. alpont szerinti 
foglalkoztatottak biztosítási jogviszonya megszűnésének bejelentésére a  végelszámoló, felszámoló, valamint 
a Bérgarancia biztos kötelezett.”
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4. melléklet a 2022. évi XLV. törvényhez

 1.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. melléklete a következő 37b. ponttal egészül ki:
„37b. Jamaica”

 2. A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. mellékletének 41c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
a melléklet a következő 41d. ponttal egészül ki:
„41c. Kenya
41d. Kína”

 3.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. melléklete a következő 48c. ponttal egészül ki:
„48c. Maldív-szigetek”

 4.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. melléklete a következő 49a. ponttal egészül ki:
„49a. Marokkó”

 5.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. mellékletének 53a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
a melléklet a következő 53b. és 53c. ponttal egészül ki:
„53a. Moldova
53b. Monaco
53c. Montenegró”

 6.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. melléklete a következő 58e. ponttal egészül ki:
„58e. Peru”

 7.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. melléklete a következő 71b. ponttal egészül ki:
„71b. Thaiföld”

 8.  A Megállapodást kihirdető törvény 1 1. mellékletének 72a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
a melléklet a következő 72b. ponttal egészül ki:
„72a. Uganda
72b. Uruguay”

5. melléklet a 2022. évi XLV. törvényhez

 1.  A Megállapodást kihirdető törvény 2 1. melléklete a következő 1c. ponttal egészül ki:
„1c. Aruba”

 2.  A  Megállapodást kihirdető törvény 2 1.  mellékletének 2a.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a melléklet a következő 2b–2e. pontttal egészül ki:
„2a. Azerbajdzsán
2b. Bahama-szigetek
2c. Bahrein
2d. Barbados
2e. Belize”

 3.  A Megállapodást kihirdető törvény 2 1. melléklete a következő 21a. ponttal egészül ki:
„21a. Makaó”

 4.  A Megállapodást kihirdető törvény 2 1. melléklete a következő 22a. ponttal egészül ki:
„22a. Maldív-szigetek”

 5.  A Megállapodást kihirdető törvény 2 1. melléklete a következő 27a. ponttal egészül ki:
„27a. Omán”

 6.  A  Megállapodást kihirdető törvény 2 1.  mellékletének 30b.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép,  
egyidejűleg a melléklet a következő 30c.–30d. ponttal egészül ki:
„30b. Törökország
30c. Tunézia
30d. Turks és Caicos-szigetek”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 474/2022. (XI. 23.) Korm. rendelete
egyes energiakereskedelemmel összefüggő tevékenységek veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályairól

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt (a továbbiakban: Tpt.), a  villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt  
(a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közigazgatási hatósági eljárással és döntéssel 
összefüggő törvényi előírásokat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt
a) a Vet. 89. §-a szerint végzett szervezett villamosenergia-piac működtetési tevékenység,
b) a Get. a 46. és 47. §-a szerinti szervezett földgázpiacot működtető engedélyes tevékenység és
c) a határidős energiakereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi eszközök kereskedelmi platformja üzemeltetési 

tevékenység
átmeneti vagy végleges megszüntetéséhez az energiapolitikáért felelős miniszter engedélye szükséges.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti tevékenységek megszüntetésére irányuló kérelmet a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A  Hivatal a  kérelmet haladéktalanul 
továbbítja az  energiapolitikáért felelős miniszter részére. Az  energiapolitikáért felelős miniszter a  kérelem 
benyújtása napját követő 30 napon belül
a) az engedélyt megadja,
b) a kérelmet elutasítja, vagy
c) az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket végző engedélyest meghatározott szolgáltatás nyújtására kötelezi.

 (3) Az energiapolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti eljárásában mérlegeli
a) a tevékenység hazai energiapiaci folyamatokra gyakorolt hatását,
b) azt, hogy a  tevékenység által segített kereskedelmi tevékenység mennyiben járul hozzá a  magyarországi 

energiaszükségletek kielégítéséhez,
c) a tevékenység közvetett hatását az energia-diverzifikációra,
d) a tevékenység közvetett hatását a környezet fenntarthatóságára.

 (4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti döntéséről a Hivatalt tájékoztatja.

3. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a  2022. november 1. napján a  Tpt. 339.  §-a szerint már végzett tevékenysége,  
így különösen szervezett villamosenergia-piacon és szervezett földgázpiacon árura kötött ügyletek teljesítéséhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalás és árura kötött ügylet elszámolása, továbbá határidős energiakereskedelemhez 
kapcsolódó pénzügyi eszköz elszámolása tekintetében a Magyarországon székhellyel rendelkező központi szerződő 
felet ellátási kötelezettség terheli.

 (2) Az (1)  bekezdéstől eltérően a  Tpt. 339.  §-a szerint már végzett tevékenység átmeneti vagy végleges 
megszüntetéséhez a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter engedélye szükséges. 
A  tevékenység megszüntetésére irányuló kérelmet a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért  
felelős miniszterhez kell benyújtani. A  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a  kérelem 
benyújtása napját követő 30 napon belül
a) az engedélyt megadja,
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b) a kérelmet elutasítja, vagy
c) a központi szerződő felet meghatározott szolgáltatás nyújtására kötelezi.

 (3) A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a  (2)  bekezdés szerinti döntés meghozatalát 
megelőzően az energiapolitikáért felelős miniszter véleményét kikéri.

4. § (1) Az  e  rendelet szerinti eljárásokban hiánypótlási felhívás két ízben bocsátható ki. A  tényállás tisztázásával 
összefüggésben a  kérelmező ügyfél adatszolgáltatásra vagy dokumentumok benyújtására történő felhívására  
egy ízben van lehetőség.

 (2) Az  e  rendelet szerinti eljárások ügyintézési határideje az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi  
CL. törvény 50. §-ától eltérően indokolt esetben egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható.

5. § (1) Az  energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter 
döntésével szembeni keresetindítási határidő 60 nap.

 (2) Az  energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter 
döntésével szemben kezdeményezett közigazgatási perben a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, és 
azonnali jogvédelem keretében a döntés halasztó hatályának elrendelése nem kezdeményezhető.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 53/2022. (XI. 23.) OGY határozata
a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés a  NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról 
szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dócs Dávid s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1562/2022. (XI. 23.) Korm. határozata
Ukrajna pénzügyi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  továbbra is elkötelezett abban, hogy részt vegyen Ukrajna háború miatt szükségessé váló pénzügyi támogatásában;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  Európai Unió által Ukrajnának nyújtandó, 18 milliárd eurós 

hitelből hazánkra eső 187 millió euró biztosításáról;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 3.  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarország nevében kezdjen tárgyalásokat Ukrajnával a 2. pont 
szerinti pénzügyi támogatáshoz szükséges megállapodás kidolgozása érdekében.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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