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2016. évi CXLII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

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

1. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a  kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal 
megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha
a) a szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az ügylet a szerződésmódosítás 
vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és
b) a  módosított vagy az  új szerződés az  eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az  adósságot 
keletkeztető ügylet célja, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az új futamidő lejártáig valamely évben 
meghaladja az eredeti szerződés szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű 
vagy a kezesség, illetve garancia összege nő.”

2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság
a) adósságot keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével 
– az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint,
b) szerződésmódosítását és adósságmegújítását pedig olyan adósságot keletkeztető ügyletnek, amely a  10/D.  § 
(1) bekezdése szerint
a Kormány hozzájárulásához kötött. A  hozzájárulás iránti kérelmet az  adott gazdasági társaságban legnagyobb 
tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy 
hányad esetén a kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.”

3. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B.  § (3)  bekezdésében az  „összegű” 
szövegrész helyébe az „összegű, illetve annál kisebb” szöveg lép.

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

4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvényben rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékot kell 
képezni az év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozására és az előirányzott, 
de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlására. A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalék felhasználásáról a Kormány a 33. § (2) bekezdése szerint, egyedi határozatban rendelkezik.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti stabilitási tartalékot kell képezni a fejezetet irányító szerv 
érdekkörében felmerülő okból a központi költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint 
az  abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására, valamint a  fegyelmezett és 
hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben 
állapítja meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.



4 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

5. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31. §-a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe sorolt, ingatlanok fejlesztését, vásárlását szolgáló kiadási 
előirányzatokat – az ezen előirányzatok terhére finanszírozott határozott idejű programok, projektek megvalósítása 
érdekében – a fejezetet irányító szerv javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.”

6. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezetet irányító szerv a Kormány rendeletében meghatározott esetekben a költségvetési évben a fejezeten 
belül új alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet hozhat létre. Más esetben a fejezet címrendjének, valamint a címrend alá 
rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén 
a Kormány, a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezetek esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult.”

7. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4)–(4c)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) Az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 20. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek 
kivételével az államháztartás központi alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata 
terhére kötelezettség
a) a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a  14.  § (3)  bekezdése és (4)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti 
fejezetek kiadási előirányzatai esetén törvényben foglaltak szerint,
b) egyéb esetben
ba) a  személyi juttatások, a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a  dologi kiadások és 
az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti 
előirányzatának mértékéig,
bb) az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben 
jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven százalékáig
vállalható.
(4a) Ha a  következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetésre kerül, a  (4)  bekezdés b)  pontját 
a  fejezeti kezelésű előirányzatok esetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  következő évekre vállalható 
kötelezettségvállalás
a) alapja a  következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetett szövegében megállapított kiadási 
előirányzat összege,
b) a  tárgyévet követő évre vonatkozó mértéke a  következő évre megállapított kiadási előirányzat mértékének 
legfeljebb száz százaléka.
(4b) A  (4)  bekezdés b)  pontja és a  (4a)  bekezdés szerinti, ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
kötelezettségvállalás megtételéhez a Kormány előzetes jóváhagyása szükséges.
(4c) A Kormány
a) egyedi határozatával az  irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében a  (4)  bekezdés b)  pontjában és 
a (4a) bekezdésben meghatározott értékhatártól eltérő mértéket is megállapíthat,
b) – a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyedi határozatával egyes, tárgyévi 
előirányzattal nem rendelkező programok, beruházások és más fejlesztések tárgyévet követő évet, éveket terhelő 
kötelezettségvállalásának összegszerű keretét megállapíthatja.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A  49.  § szerinti lebonyolító szerv számára a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint rendelkezésre 
bocsátott összeg terhére – a 32. § a) pontja szerinti költségvetési kiadási előirányzatok kivételével – több évre vagy 
a költségvetési éven túli évre szóló kötelezettség nem vállalható.”

8. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A költségvetési szerv által fel nem használható bírságot, valamint más olyan bevételt, amely jogszabály alapján 
a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kizárólag a kincstár által e célra létrehozott központosított 
beszedési számlára lehet beszedni. A központosított beszedési számla felett a bevételt beszedő költségvetési szerv 
a Kormány rendeletében foglaltak szerint korlátozottan rendelkezik.”

9. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított 
költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.”
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10. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat kezelő 
szerve a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatait a költségvetési évet 
megelőző év maradványának összegével megnöveli.”

11. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje olyan helyi önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, 
amely tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról közös 
önkormányzati hivatal gondoskodik, a bírságot a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzattal 
szemben kell kiszabni.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  kincstár jogosult a  helyi önkormányzattal szemben fennálló bírság befizetésére vonatkozó követelését 
elengedni, ha a  bírság alapjául szolgáló körülmény a  helyi önkormányzatnál a  munkaszervezés vagy a  pénzügyi-
számviteli munkakört betöltő személyek hiánya miatt következett be, és a helyi önkormányzat igazolja, hogy a közös 
önkormányzati hivatalhoz csatlakozás vagy a közös önkormányzati hivatali feladatellátás javítása céljából a szükséges 
intézkedéseket megtette, és ezt az elmaradt adatszolgáltatások pótlása, a hibás adatszolgáltatások javítása, valamint 
legalább két egymást követő adatszolgáltatás tapasztalatai a kincstár megítélése szerint alátámasztják.”

12. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A.  § (1) A  Kormány rendeletben előírhatja, hogy az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve rendszeres adatszolgáltatást teljesítsen a költségvetési évben 
várhatóan felmerülő kiadásairól és bevételeiről, valamint kötelezettségvállalásairól, más fizetési kötelezettségeiről és 
követeléseiről a Kormány rendeletében meghatározott módon és gyakorisággal.
(2) A Kormány rendeletben előírhatja az előre jelzett és a tényértékek eltérése esetére a szabad előirányzatoknak – így 
különösen a  fejezeti stabilitási tartalék kiadási előirányzatainak – az előrejelzések javításának ösztönzését szolgáló 
átmeneti vagy tartós csökkentését vagy befizetési kötelezettség teljesítését.”

13. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az ár- és belvízvédelmi 
kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási szabályait, valamint a  Wesselényi 
Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési 
kötelezettségére és a kártalanításra való jogosultságára vonatkozó szabályokat.”

14. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 6/B. § (3) bekezdésében az „A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat és az elkülönített 

állami pénzalapok” szövegrész helyébe az „A központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat, 
az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai” szöveg,

 2. 31. § (2) bekezdésében a „86. § (4) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „86. § (3) bekezdése szerinti esetben 
az Országgyűlés döntése alapján, (4) bekezdése szerinti” szöveg,

 3. 56/B. § (2) bekezdésében az „érvényesen támogatás nem nyújtható” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés 
szerinti támogatás érvényesen nem nyújtható” szöveg,

 4. 81. § (5) bekezdésében a „finanszírozási terv alapján történik” szövegrész helyébe az „a Kormány rendeletében 
megállapított eljárásrendben történik” szöveg,

 5. 109.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a „tartalék” szövegrész helyébe a „tartalék és a  fejezeti stabilitási tartalék” 
szöveg,

 6. 109.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában a „szabályokat, valamint az” szövegrész helyébe a „szabályokat, az  58.  § 
(2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék alapját, mértékét, megállapításának és megfizetésének szabályait, 
a” szöveg,

 7. 109.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában a  „befizetésének” szövegrész helyébe a  „befizetésének, valamint 
a központosított beszedési számla feletti rendelkezés” szöveg

 8. 109. § (1) bekezdés 19. pontjában az „előirányzatok finanszírozási terve elkészítésének szabályait” szövegrész 
helyébe az „előirányzatok” szöveg,

 9. 109. § (1) bekezdés 23. pontjában a „költségvetési maradvány” szövegrész helyébe a „maradvány” szöveg,
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10. 109. § (1) bekezdés 27. pontjában a „kiszabás módját, valamint a 103. § (4) bekezdése szerint közzétett adatok 
körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat,” szövegrész helyébe a „kiszabás módját, a 103. § (4) bekezdése 
szerint közzétett adatok körét és a  közzétételre vonatkozó szabályokat, valamint a  108/A.  § (2)  bekezdése 
szerinti intézkedések körét és végrehajtásának szabályait,” szöveg,

11. 109. § (2) bekezdésében az „ellenőrzései” szövegrész helyébe az „ellenőrzései, valamint a 109. § (11) bekezdése 
szerinti Likviditási Bizottság összetételének és működésének” szöveg

lép.

15. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 6/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
2. 21. § (6) bekezdése,
3. 111. § (25), (27), (28), (30) és (31) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 108.  § (5)  bekezdésében a  „vagy a  helyi nemzetiségi önkormányzat” szövegrész, valamint az  „ , a  helyi 

nemzetiségi önkormányzattal” szövegrész,
2. 109.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában az „a szakfeladatrendet, a  szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok 

mutatószámait,” szövegrész.

3. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2016. évi LXVII. törvény módosítása

16. §  A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 2. §-a a következő 
szöveggel lép hatályba:
„2. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag
a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének 
teljesítésére, és
b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú 
pályázata önrészének biztosítására
köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.”

II. FEJEZET
EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

17. §  A cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 11/B.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11/B.  § Az  e  törvény szerint a  cégeljárásban fizetendő közzétételi költségtérítés és a  céginformációért fizetendő 
költségtérítés a  központi költségvetés bevételét képezi. A  cégeljárás, az  e  törvény szerinti nemperes eljárások és 
szolgáltatások során az  elektronikus eljárást és ügyintézést támogató rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével, 
az adatok feldolgozásával, továbbá a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült szükséges és 
igazolt költségeket a központi költségvetés utólagos elszámolási kötelezettség mellett legkésőbb a tárgyév február 
15-éig biztosítja.”

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

18. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 10. § (3) bekezdésében az „igazgatótanácsának tagjaira,” szövegrész helyébe az „igazgatótanácsának tagjaira, 
a  Szanálási Alap igazgatótanácsának tagjaira, a  Likviditási Bizottság tagjaira, a  közvetlen vagy közvetett többségi 
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állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányító testületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó irányító 
testületének tagjaira,” szöveg lép.

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

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a következő 121. és 122. §-sal egészül ki:
„121. § (1) A 113. § (2) bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozat ellen a 39. §-ban 
meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 
ellentmondással élhet.
(2) A Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást elutasítja, ha
a) elkésett,
b) nem az ellentmondás előterjesztésére jogosulttól származik.
(3) Az ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén a mulasztás következményei igazolással orvosolhatók.
(4) Az  igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a  határidőt az  ellentmondásra nyitva álló 
határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály 
csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi 
kezdetét. A mulasztástól számított egy hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(5) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét 
valószínűvé teszik.
(6) Az igazolási kérelem tárgyában a Pénzügyi Békéltető Testület dönt.
(7) Az igazolási kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.
(8) Az  ellentmondást – igazolási kérelem benyújtása esetén az  igazolási kérelmet és egyben az  ellentmondást – 
elutasító határozat ellen az ellentmondást előterjesztő fél fellebbezhet. A fellebbezést a fogyasztó belföldi lakóhelye, 
belföldi lakóhely hiányában a  belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszék a  Pp. végzések elleni fellebbezésre 
vonatkozó szabályai szerint nemperes eljárásban bírálja el. Ha a  fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
nem rendelkezik, a törvényszék illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha 
az alperes nem természetes személy – az alperes székhelye alapítja meg.
122. § (1) A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán az eljárás perré alakul át.
(2) Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást nem utasítja el, az eljárásában benyújtott iratokat, a határozatot, 
valamint az  ellentmondást az  ellentmondás benyújtásától számított tizenöt napon belül megküldi a  (3)  bekezdés 
szerinti bíróságnak.
(3) A perre a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság 
illetékes. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha az alperes nem természetes személy – az alperes székhelye 
alapítja meg.
(4) Ha a  113.  § (2)  bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozatot határidőn belül 
ellentmondással megtámadják, a  határozat hatályát veszti, feltéve, hogy az  ellentmondást a  Pénzügyi Békéltető 
Testület nem utasítja el.
(5) Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást nem utasítja el, az ellentmondást nyolc napon belül kézbesíti 
a  fogyasztónak, és egyidejűleg felhívja a  fogyasztót, hogy a  felhívás kézbesítésétől számított tizenöt napon belül 
a bíróságnak benyújtott beadványon
a) terjesszen elő a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem),
b) tüntesse fel az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és bizonyítékoknak az előadásával,
c) a peres eljárás illetékét rója le.
(6) A Pénzügyi Békéltető Testület a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy
a) az abban foglaltak elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti, valamint
b) ha a  kérelmező a  Pp. alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy a  Pp. alapján az  elektronikus 
kapcsolattartást választja, az ügyre vonatkozó részletes tényállításait, bizonyítékait, és minden további beadványát 
és okirati bizonyítékát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, továbbá az illetéket elektronikusan vagy a Magyar 
Államkincstár illeték-bevételi számlájára köteles megfizetni.
(7) Ha a fogyasztó a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a bíróság a pert megszünteti.
(8) A per befejezését követően a bíróság a pert befejező jogerős határozatának egy kiadmányát a Pénzügyi Békéltető 
Testület által megküldött iratokkal együtt megküldi a Pénzügyi Békéltető Testületnek.
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(9) A bíróság eljárására egyebekben a Pp. XIX. fejezetének rendelkezései – a pert megelőző eljárás sajátosságaiból 
eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók.”

7. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

20. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki:
„(4) A vagyonkezelő felügyelőbizottsága három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.”

21. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) A  városligeti ingatlanon megvalósuló értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal, új eszköz létrehozásával 
kapcsolatosan a  tulajdonosok sem a  vagyonkezelővel, sem egymással szemben nem jogosultak a  beruházások, 
fejlesztések során a  meglévő vagyontárgyakkal kapcsolatosan felmerülő terven felüli értékcsökkenés miatti 
megtérítési igény érvényesítésére.”

22. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az építtető a városligeti ingatlanon végzett beruházások megvalósításának időtartama alatt a helyi önkormányzat 
tulajdonát képező más ingatlanon – az  ingatlan tulajdonosával kötött, a  beruházás idejére az  ingatlan ingyenes 
használatát biztosító írásbeli megállapodás alapján – jogosult beruházásokat végezni. Az  építtető e  beruházások 
tekintetében feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházás közérdekű célú fejlesztésnek minősül.
(3b) A  (3a)  bekezdés szerint megvalósult beruházást ingyenesen az  ingatlantulajdonos helyi önkormányzat 
tulajdonába kell adni.”

23. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási, 
fejlesztési, bontási és kiváltási munkák elvégzésével érintett vagyonelemek értékének változásával az  építtető 
a  beruházások teljes megvalósítását követően, a  teljes beruházás időszakát figyelembe véve köteles elszámolni 
a  beruházással érintett közművagyonelemek tulajdonosával, víziközművek esetén az  ellátásért felelős Budapest 
Főváros Önkormányzatával. A felek kötelesek a (2) bekezdés szerinti értesítést követő 90 napon belül megállapodást 
kötni – a teljes beruházási időszakban elvégzésre kerülő munkálatok figyelembevételével – az elszámolás feltételeiről, 
valamint a felmerülő terhek viselésének megosztásáról.
(2) Az építtető haladéktalanul köteles írásban értesíteni a 3. § (3) bekezdésében megjelölt beruházással érintett közmű 
tulajdonosát és üzemeltetőjét arról, hogy a beruházás során mely közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése 
(a továbbiakban: a közműszakaszt érintő munka) szükséges.
(3) Az építtető a közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a körülmények által indokolt mértékű 
– a közmű tulajdonosa számára biztosított, legalább 10 napos határidőn belül adott véleménye figyelembevételével 
–, 30 napnál nem rövidebb határidőt határoz meg. A  közmű tulajdonosa az  egyeztetett határidőn belül köteles 
a közműszakaszt érintő munkát elvégezni vagy elvégeztetni.
(4) Ha a közmű tulajdonosa a közműszakaszt érintő munkát a (3) bekezdés szerinti véleménye szerint nem kívánja 
elvégezni vagy elvégeztetni, és az építtetővel másképp nem állapodik meg, akkor az építtető jogosult a közműszakaszt 
érintő munkát megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amit a közmű tulajdonosa tűrni 
köteles.
(5) Ha a közmű tulajdonosa neki felróható módon a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő közműszakaszt érintő 
munka elvégzésére vagy elvégeztetésére vonatkozó kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy egyébként nem 
megfelelő módon végzi vagy végezteti el azt, köteles az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint 
megtéríteni.
(6) A  közmű tulajdonosa által elvégzett, a  közműszakaszt érintő munka indokolt költségeit az  építtető a  közmű 
tulajdonosának köteles megfizetni. Ha a közműszakaszt érintő munkára a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket 
meghaladóan került sor, akkor a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó munkák költségét a közmű 
tulajdonosa köteles megtéríteni illetve viselni. Az építtető által létrehozott közmű – a közmű műszaki átadás-átvételi 
eljárása eredményes lezárását követően – e  törvény erejénél fogva, ingyenesen, az  építtető által nyilvántartott 
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nyilvántartási értéken való átvezetéssel az  (1)  bekezdés szerinti közműtulajdonos tulajdonába, a  víziközmű 
az ellátásért felelős Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonába és a közmű üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül.”

24. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény
1. 3. § (7) bekezdésében az „az Inytv. 8. §-át” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-át” szöveg,
2. 5. § (3) bekezdésében az „az Inytv. 8. §-át” szövegrész helyébe az „a Ptk. 5:167. §-át” szöveg
lép.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény − a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 20–24. § a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
 (3) A 16. § 2016. december 31-én lép hatályba.
 (4) Az 1–13. §, a 14. § 1–5. pontja és 7–10. pontja, a 15. §, a 17. § és a 19. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

A Kormány 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.  törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím, valamint a  2–5.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím, valamint a 9–11. melléklet tekintetében a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 12. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól 
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. 
(XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2007. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a  felhasználás napján keletkezik. Az  adó-visszatérítés iránti kérelem 
a visszaigénylésre jogosult választása szerint:
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
nyújtható be a ténylegesen felhasznált, 2. § szerinti gázolajmennyiségre.”

 (2) A  341/2007. Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg 
illetékes az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal 
erdészeti feladatkörében eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatala” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 341/2007. Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdése,
b) 5. § (3) bekezdésében az „Az éves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől, a féléves bevallás tárgyév július 

15-étől, a  III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a  IV. negyedéves bevallás a  tárgyévet követő év 
január 15-étől nyújtható be a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon.” szövegrész.

3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Szeszes ital vásáron, piacon a  jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett 
árusítható.”

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

4. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ker. rendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a  termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése 
mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon 
történő feltüntetésével végezhető.”

 (2) A Ker. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Az  alkalmi rendezvényen történő árusítás a  termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése 
mellett történhet, továbbá a  kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az  értékesítés 
helyszínén.”

 (3) A Ker. rendelet 21. § (3) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg 
lép.

 (4) A Ker. rendelet
a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint,
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c) 3. melléklete a 4. melléklet szerint,
d) 6. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.

5. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló  
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 288/2009. Korm. rendelet) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló  
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
1. 1. § (2) bekezdésében a „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvényben” szövegrész helyébe a „jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg,
2. 5.  § (6)  bekezdésében a „megállapítani, a  Jöt. 51.  § (2)  bekezdésének alkalmazásával” szövegrész helyébe 

a „megállapítani a Jöt.-ben meghatározott módon” szöveg
lép.

7. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti bejegyzett kereskedő,”

 (2) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. importálás: a Jöt. szerinti importálás;
13. importáló: a Jöt. szerinti importáló;”

 (3) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. szerinti szabadforgalomba bocsátás,”

 (4) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„27. adóraktár engedélyese: a Jöt. szerinti adóraktár engedélyese;”

 (5) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóraktár engedélyesének, az  importálónak és a  bejegyzett kereskedőnek a  dohánytermék gyártásának 
megkezdése, illetve a  dohánytermék szabad forgalomba bocsátása előtt valamennyi dohánytermékről 
az 1. mellékletben szereplő adatokat tartalmazó regisztrációs lapot kell kiállítania.”

 (6) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  regisztrációs lap egy példányát az  adóraktárban, az  importáló, a  bejegyzett kereskedő székhelyén, illetve 
a  raktározás helyén a  hatósági ellenőrzés számára is hozzáférhető módon meg kell őrizni mindaddig, amíg 
a dohánytermék gyártása, importálása folyik, illetve a dohánytermék forgalomban van.”
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 (7) A 39/2013. Korm. rendelet 6/B. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni:]
„c) a zárjegyre.”

 (8) A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) A 39/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében az „A gyártó, az importáló” szövegrész helyébe az „Az importáló” 
szöveg,

b) 6/A. § (4) bekezdésében az „az adójegyeket” szövegrész helyébe az „a zárjegyeket” szöveg,
c) 6/A. § (5) bekezdésében az „adójegy” szövegrész helyébe a „zárjegy” szöveg,
d) 13. § (3) bekezdésében, a 21/A. § (13) bekezdés b) pontjában és a 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában 

az „az adójegy” szövegrész helyébe az „a zárjegy” szöveg,
e) 21/A. § (13) bekezdés a) és b) pontjában az „az adójegyek” szövegrész helyébe az „a zárjegyek” szöveg,
f ) 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „az adójegyet” szövegrész helyébe az „a zárjegyet” szöveg
lép.

 (10) Hatályát veszti a 39/2013. Korm. rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „ , a gyártónak” szövegrész,
b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy gyártott” szövegrész,
c) 8. § (4) bekezdésében a „gyártó,” szövegrész,
d) 17. § (2) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész,
e) 18. § (4) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész.

9. A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 
557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 557/2013. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  jövedéki adóról szóló törvény (a  továbbiakban: Jöt.) szerinti, a  szárított és fermentált dohány belföldre 
történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához szükséges regisztrációt 
a  regisztrációra kötelezettnek a  vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével 
a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal 
kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A  regisztrációs adatlap adattartalmát 
az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A vámhatóság a nyilvántartásba vételről a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.
(3) A Jöt. szerinti, a dohányimportáló és dohánykereskedő által teljesítendő bejelentést a vámhatóság honlapjáról 
letölthető, elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell 
megtenni. A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

 (2) Az 557/2013. Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) A regisztrációra kötelezett termelő a megtermelt dohányt az 1. melléklet szerinti regisztrációs adatlapon 
megadott helyen tárolhatja fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon.
(2) A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi 
időpontot követően a  megsemmisítésig az  átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely 
tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.
(3) A termelő a  (2)  bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a  megsemmisíteni tervezett dohány 
mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak.
(4) A tárolt dohány mennyiségéről a vámhatóság kérésére a termelő adatot szolgáltat.”

 (3) Az 557/2013. Korm. rendelet
a) 1. melléklete a 9. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 10. melléklet szerint,
c) 3. melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.
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10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 485/2015. Korm. rendelet) 5. §-a a következő p)–s) pontokkal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„p) közzéteszi a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII.  törvényben (a  továbbiakban: Jöt.) előírt, az  üzemanyagok adómértékének megállapításához szükséges 
átlagos árat;
q) közzéteszi a Jöt.-ben előírt, a dohánygyártmányok értékesítése során alkalmazható kiskereskedelmi eladási árat;
r) közzéteszi az állami adó- és vámhatóság részére jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján megjelenítendő 
formanyomtatványokat;
s) jogszabály erre vonatkozó rendelkezése alapján közzéteszi a közhiteles nyilvántartás adatait.”

 (2) A 485/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti
a) a  jövedéki adóztatással és az  adóellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági 
feladatokat;
b) – a helyszíni szemle kivételével – a Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;
c) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat;
d) a  regisztrációs adóról szóló 2003.  évi CX.  törvényben (a  továbbiakban: Rega. tv.) meghatározott adóztatási 
feladatokat;
e) a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvényben (a  továbbiakban: Ktdt.) foglalt hatósági 
feladatokat;
f ) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvényben a  vámhatóság részére 
meghatározott feladatokat;
g) a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti 
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;
h) az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását; valamint
i) az  AEO feltételek vizsgálatát, az  engedélyezett gazdálkodói engedély (a  továbbiakban: AEO engedély) kiadását, 
az AEO státus nyomon követését, újraértékelését.”

 (3) A 485/2015. Korm. rendelet 44. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jövedéki ügyben az eljárást
a) az engedélyes, – az  e)  pontban foglalt kivétellel – a  nyilvántartásba vett személy és a  hivatalos zár felhasználó 
telephelye,
b) a Jöt. 43.  §-a, 44.  § (2)  bekezdése, 45–46.  §-a, 48.  §-a, 50.  §-a és 52.  §-a szerinti tevékenységet végző személy, 
a  jövedéki kiskereskedő, a  postai szolgáltató, futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató, a  jövedéki termék 
megsemmisítését végző személy és más jogellenes tevékenységet folytató személy tevékenységének helye,
c) a kenőolaj Jöt. 49. §-a szerinti szállítását végző személy Magyarországra történő belépésének helye,
d) a magánfőzésben alkalmazott desztillálóberendezésre vonatkozó szakvélemény elkészítése, valamint az elkobzott 
jövedéki termék és desztillálóberendezés megsemmisítése ügyében az eljáró önkormányzati adóhatóság helye,
e) a regisztrált szárított, illetve fermentált dohányt termelő, előállító, tároló azzal kereskedő földterületének, 
telephelyének helye
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 10. alcímben foglalt általános illetékességi szabályok alkalmazandók:
a) az adóztatási,
b) az engedélyezési, nyilvántartásba vételi,
c) a jövedéki biztosíték nyújtásával kapcsolatos,
d) a hivatalos zár előállításával kapcsolatos adatszolgáltatási,
e) a Jöt. 44. § (1) bekezdése, 47. §-a, 62. §-a és 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos
ügyekben.”
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 (4) A 485/2015. Korm. rendelet 61. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„o) a zárjegyekkel kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása, kivéve a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése és 
elszámolása, valamint az azt követő hatósági eljárás;”

 (5) A 485/2015. Korm. rendelet 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  KAVIG jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a  Jöt. szerinti adó diplomáciai és a  konzuli képviselet 
és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a nemzetközi szervezet és a nemzetközi szervezet tagja által 
történő visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat.”

 (6) A 485/2015. Korm. rendelet 66. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„d) a  44.  § (1)  bekezdés szerinti eljárásokat, a  helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést, a  Jöt. 
44. § (1) bekezdése és a Jöt. 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyeket, továbbá a Jöt. szerinti 
engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos helyszíni szemle megtartását, és”

 (7) A 485/2015. Korm. rendelet 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § A  Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 
rendelkező külföldi személy jövedéki ügyében – a 44. § (1) bekezdés c) pontja és a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló 
Jöt. szerinti ellenőrzés kivételével – a KAVIG jár el.”

 (8) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„a) ellátja a pénzügyi jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó 
jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket;”

 (9) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„g) lefolytatja a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;”

 (10) A 485/2015. Korm. rendelet 91. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„b) a jövedéki termékre és az abból előállított termékre kötelező érvényű KN-kód besorolás határozatot ad ki;”

 (11) A 485/2015. Korm. rendelet 5. § p) pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII.” szövegrész helyébe a „szóló 2016. évi LXVIII.” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 3–9. alcím, a 10. § (2)–(11) bekezdése és a 12. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti
a) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,
b) az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.)  

GKM–KvVM–PM együttes rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 21. sor 
„Megnevezés” oszlopában az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
jogszabály” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény”, az „adóügyi ellenőrzés” szövegrész helyébe 
az „ellenőrzés” szöveg lép.

2. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 1. melléklet A) alcím I. pont 7. alpont 7.2. pontjában és B) alcím I. pont 5. alpont 5.3 pontjában az „a Jöt. 
3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg lép.

3. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 2.  melléklet A) alcím 8.  pont 8.2 alpontjában és B) alcím 6.  pont 6.3 alpontjában az „a Jöt. 3.  § 
(2) bekezdése szerinti” szövegrészek helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg lép.

4. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 3. melléklet 2. és 8. pontjában az „a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz” szövegrészek 
helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG” szöveg lép.

5. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 6. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;”

6. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. A 288/2009. Korm. rendelet 1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” című táblázata
a) 2134. nyilvántartási számú sorában a „regisztrációs adó, energia adó” szövegrész helyébe a „regisztrációs adó” 

szöveg,
b) 2236. nyilvántartási számú sorában az „a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó” szövegrész helyébe 

az „a realizált regisztrációs és jövedéki adó”, a „felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó” szövegrész 
helyébe a „felhasználásakor megfizetett jövedéki adó” szöveg

lép.
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7. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet „157. A Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:” alcímében az „az adójegyekre” szövegrész helyébe az „a párlat adójegyre” 
szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet
a) „156. A Jogi-, adójogi feladatok ellátása megnevezésű, 10156-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

tartalma:” alcímének „Energiaadóra vonatkozó szabályok” szövegrésze,
b) „157. A  Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

tartalma:” alcímének „– a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek mozgását, az azzal 
kapcsolatban lekötött jövedéki biztosíték alakulását”, „egyes területeken bevezetett”, és „  ,  a  felfüggesztés 
esetei, az adófelfüggesztés megszűnése” szövegrésze,

c) „755. Az Egyéb adózási feladatok ellátása megnevezésű, 10770-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:” alcímének „energiaadó” szövegrésze,

d) „780. Az  Ellenőrzés, adótervezés megnevezésű, 10795-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:” alcímének „ ; hatósági felügyelet” szövegrésze.

8. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóraktár engedélyese, importáló vagy bejegyzett kereskedő neve, címe.”

9. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Típusa a Jöt. szerint:”

10. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 2. I. pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény 110/A. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „szóló törvény” szöveg lép.

11. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 3. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Jöt. szerinti tevékenység típusa:”
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A Kormány 425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 101/A. §-sal 
egészül ki:
„101/A. § (1) A Kormány egyedi határozata alapján, mérlegelést nem igénylő támogatási döntéssel nyújtott, vissza 
nem térítendő költségvetési támogatásokra
a) e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni,
b) a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését 
minden esetben, más rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha e § eltérően nem rendelkezik.
(2) A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges
a) támogatási kérelmet benyújtani, ha a  költségvetési támogatás nem minősül az  európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak,
b) a támogatónak befogadó nyilatkozatot kibocsátania.
(3) A  75.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatokat a  Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás 
igénylésére jogosult szervezet a 7. melléklet szerinti formában és tartalommal teszi meg, azzal, hogy a nyilatkozatban
a) közli a költségvetési támogatás folyósításához szükséges lényeges információkat,
b) a 75. § (2) bekezdés a) pontja helyett arról nyilatkozik, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok, információk teljeskörűek, 
valósak és hitelesek,
c) a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie,
d) a 75. § (2) bekezdés f ) pontja helyett annak vállalásáról nyilatkozik, hogy a biztosítékokat – ha a támogatói okirat azt 
előírja – a támogatás folyósításának napjától számított harminc napon belül rendelkezésre bocsátja,
e) a 75. § (2) bekezdés h) pontja helyett annak vállalásáról nyilatkozik, hogy a hatósági engedélyeket a támogatott 
tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg a támogatónak megküldi.
(4) Ha a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 1.  pontja szerinti állami 
támogatásnak minősül, a  támogatási kérelmet a  7.  melléklet szerinti nyilatkozattal – kiegészítve a  támogatott 
tevékenység bemutatásával, helyszínének megjelölésével és az  elszámolni kívánt költségek részletesebb 
ismertetésével – kell benyújtani.
(5) A  támogató a  (3)  bekezdés szerinti dokumentumot a  támogatói okirat tervezetével együtt elektronikus úton 
vagy papír alapon küldi meg a  Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult 
szervezetnek, amely a kitöltött és a képviselője aláírásával ellátott dokumentumot – ha a támogató szóbeli vagy írásos 
nyilatkozatában azt lehetővé tette, úgy annak elektronikus úton egyszerű másolatát – a támogatónak a támogatói 
okirat kiadásáig visszaküldi. Ha a támogató a támogatói okiratot a dokumentumok egyszerű másolata alapján adta 
ki, a kedvezményezett az eredeti példányokat a másolatok elektronikus úton történő megküldését követő harminc 
napon belül megküldi a támogatónak.
(6) A költségvetési támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik.
(7) Ha a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult szervezet a dokumentumot 
a támogatónak az (5) bekezdés szerint megküldte, a támogatói okirat annak változatlan tartalmú kiadásával és arról 
a kedvezményezett szóbeli tájékoztatásával közöltnek tekintendő.
(8) A  támogatói okirat kibocsátásához a  75.  § (3)  bekezdése szerinti, harminc napnál régebbi dokumentumok és 
okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A  kedvezményezett a  dokumentumok és okiratok 75.  § (3)  bekezdése 
szerinti, harminc napnál nem régebbi példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles 
a támogató részére megküldeni.
(9) A támogatói okirat tartalmára a 76. § (1) bekezdését a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a  támogatási intenzitást csak az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 1.  pontja szerinti állami 
támogatásnak minősülő költségvetési támogatások esetén kell feltüntetni,
b) az elszámolható költségek meghatározása a 7. melléklet 9. pontja szerinti adattartalommal történik,
c) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása
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ca) a Kormány egyedi határozata szerinti módon, ennek hiányában
cb) a 87. § (1) bekezdése szerint, egy összegben, költségterv helyett a kedvezményezett (3) és (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatai alapján
történik,
d) a biztosíték teljesítésére a támogatás folyósítását követő harminc napos határidő áll rendelkezésre,
e) a 76. § (1) bekezdés e) és i) pontját nem kell alkalmazni.
(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a támogatónak.
(11) A kedvezményezett a megvalósításba a támogató előzetes tájékoztatása esetén vonhat be közreműködőket.
(12) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 81. § d) pontját és a 85. § (3) bekezdés első mondatát nem kell 
alkalmazni.”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 
7. melléklettel egészül ki.

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdésében 
a „december 20-át” szövegrész helyébe a „december 15-ét” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT 
a ………………….. számú 
TÁMOGATÓI OKIRATHOZ1

A kedvezményezett adatai:
Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Székhely:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Képviselő neve és tisztsége:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cégjegyzékszám / egyéb nyilvántartásba vételi szám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nem gazdasági társaság esetén a nyilvántartást vezető szerv neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adószám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, számlaszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A támogatást engedményezni kívánom. Az általam igénybe venni kívánt engedményes adatai a következők:
Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Székhely:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Képviselő neve és tisztsége:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cégjegyzékszám / egyéb nyilvántartásba vételi szám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nem gazdasági társaság esetén a nyilvántartást vezető szerv neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adószám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, számlaszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alulírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy
1. e nyilatkozatban foglalt adatok és információk teljeskörűek, valósak és hitelesek,
2. az  általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a  megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
az általam képviselt szervezettel szemben nincs folyamatban,
3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a  Kormány az  50.  § (2)  bekezdése szerint egyedi határozatban 
döntött,
4. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a  költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,
5. az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal2

a) rendelkezik
b) nem rendelkezik, és

ba) azzal élni kíván, vagy
bb) azzal nem kíván élni.

1 A nyilatkozatot kitöltve, aláírva, a támogatói okirat kiadásáig kell megküldeni a támogatónak. Ha a támogató szóbeli vagy írásos nyilatkozatában 
azt lehetővé tette, úgy lehetőség van elektronikus úton egyszerű másolat beküldésére is a támogatói okirat kiadásához. Ebben az esetben az eredeti 
példányt az elektronikus megküldést követő harminc napon belül kell megküldeni a támogatónak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § (4)  bekezdése alapján abban az  esetben, ha 
a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást tartalmazna, külön íven be kell mutatni és a nyilatkozathoz csatolva be kell 
nyújtani a támogatott tevékenység bemutatását, helyszínének megjelölését és az elszámolni kívánt költségek részletesebb ismertetését.
Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a nyilatkozattal együtt benyújtandó a kedvezményezett:
1. képviselőjeként feltüntetett személy/személyek, mint aláírásra jogosult személy/személyek aláírásmintájának egyszerű másolata,
2. létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának egyszerű másolata.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (8) bekezdése 
alapján az aláírásminta pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy az aláírásminta 
közjegyző által hitesített másolatát, továbbá a  létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti 
példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles a támogató részére megküldeni.
2 A megfelelő rész aláhúzandó.
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6. vállalom, hogy – ha a támogatói okirat azt előírja – a biztosítékot a támogatás folyósításának napjától számított 
harminc napon belül az általam képviselt szervezet a támogató rendelkezésre bocsátja,
7. abban az esetben, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, vállalom, hogy azokat a támogatott 
tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg a támogatónak megküldöm.
8. A  támogatott tevékenységet az  általam képviselt szervezet ……………………….-tól ……………………….-ig 
tervezi megvalósítani (a támogatott tevékenység időtartama).
9. A költségvetési támogatás felhasználása a következő előzetes (egyszerűsített) költségterv alapján történik3:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó

Ft

Dologi kiadások Ft

Egyéb működési kiadások Ft

Beruházások, felújítások (ÁFA nélkül) Ft

Beruházások, felújítások ÁFA Ft

Egyéb felhalmozási kiadások Ft

10. Alulírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a  támogató által megküldött támogatói okirat 
tervezetét megismertem, azt elfogadom, és e nyilatkozatomat annak ismeretében teszem, hogy az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (7) bekezdése alapján a támogatási 
jogviszony így a támogatói okirat kiadásával és arról a kedvezményezett szóbeli tájékoztatásával közöltnek tekintendő.

Budapest, 20...

  …….…………………………… 
  cégszerű aláírás 
  (P. H.)

3 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (10) bekezdése 
alapján a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a végleges költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül kell 
a támogatónak megküldeni.”

A Kormány 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

A Kormány a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 437.  § h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
A CSOPORTFELÜGYELET SZABÁLYAI

1. A csoportfelügyelet terjedelme

1. § (1) A csoportfelügyelet alá tartozik az a biztosító és viszontbiztosító,
a) amely anyavállalata másik biztosítónak, viszontbiztosítónak vagy harmadik országbeli biztosítónak, 

viszontbiztosítónak, vagy részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy másik biztosítóban, 
viszontbiztosítóban vagy harmadik országbeli biztosítóban, viszontbiztosítóban,

b) amelynek anyavállalata biztosítói holdingtársaság, vegyes pénzügyi holdingtársaság, viszontbiztosító, 
harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító,

c) amelynek anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság.
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 (2) A csoportfelügyelet kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatára, vagy a biztosítóban vagy a viszontbiztosítóban részesedési 

viszonnyal rendelkező vállalkozásra,
b) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatára, vagy a  biztosítónak vagy viszontbiztosítónak olyan 

vállalkozására, amelyben részesedési viszonya van,
c) a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának, vagy a biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési 

viszonnyal rendelkező vállalkozásának más leányvállalatára vagy olyan vállalkozására, amelyben részesedési 
viszonya van.

 (3) A csoportfelügyelet – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank (a  továbbiakban: Felügyelet) határozata alapján – nem terjed ki a  biztosítóra, viszontbiztosítóra, biztosítói 
holdingtársaságra, vegyes pénzügyi holdingtársaságra és vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaságra, ha
a) olyan harmadik országban van a  székhelye, ahol a  székhely szerinti állam jogrendszere nem teszi lehetővé 

a csoportfelügyelet ellátásához szükséges információk átadását,
b) bevonása a csoportfelügyelet céljára nézve félrevezető eredményt adna, vagy
c) bevonása a csoportfelügyelet céljára nézve elhanyagolható jelentőségű, kivéve, ha az egyedileg elhanyagolható 

jelentőségű biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok, vegyes pénzügyi holdingtársaságok 
vagy vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaságok együttesen már nem elhanyagolható jelentőségűek.

 (4) Ha a (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a vállalat nem kerül csoportfelügyelet alá, az erről szóló döntést megelőzően 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság konzultál a  csoportfelügyelet kapcsán érintett (a  továbbiakban: érintett) 
felügyeleti hatóságokkal.

 (5) A Felügyelet a (3) bekezdés b) és c) pontja alapján kizárt vállalattól is kérhet adatot és információt a csoportfelügyelet 
gyakorlásához.

 (6) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott esetekben, amennyiben a  részesedéssel rendelkező biztosító 
vagy viszontbiztosító, vagy az  Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaság maga is a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013.  évi 
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Konglomerátum tv.) szerinti kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó szabályozott 
vállalkozás vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy annak kapcsolt vállalkozása, akkor a  Felügyelet mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal folytatott egyeztetést követően  – 
dönthet úgy, hogy nem végzi el a kockázatkoncentráció-felügyeletet vagy a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó 
felügyeletét, vagy ezek egyikét sem a  részesedéssel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító, illetve biztosítói 
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság szintjén.

 (7) Ha a vegyes pénzügyi holdingtársaságra a Konglomerátum tv. vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján vagy a Felügyelet megítélése szerint a magyarországi 
szabályozással egyenértékű szabályok vonatkoznak, akkor a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság 
– a többi érintett hatósággal való egyeztetést követően – erre vonatkozó határozatával a Konglomerátum tv. vagy 
a Hpt. rendelkezéseit is alkalmazhatja, attól függően, hogy a vegyes pénzügyi holdingtársaság melyik törvény hatálya 
alá tartozik.

 (8) Ha az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti, tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóban, viszontbiztosítóban 
vagy biztosítói holdingtársaságban részesedési viszonnyal rendelkezik egy szabályozott vállalkozás vagy vegyes 
pénzügyi holdingtársaság, és a Felügyelet a csoportfelügyeletet ellátó felügyeleti társaság, akkor a Felügyelet a többi 
érintett felügyeleti hatósággal való egyeztetést követően határozatában dönthet úgy, hogy nem végzi el a kockázati 
koncentráció felügyeletét vagy csoporton belüli ügyletek felügyeletét, vagy egyiket sem az anyavállalat szintjén.

 (9) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság tájékoztatja az Európai Bankhatóságot, valamint az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (a  továbbiakban: EBFH) a  (7) és a  (8)  bekezdés alapján meghozott 
határozatokról.

2. § (1) A Felügyelet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítókról és viszontbiztosítókról nyilvántartást vezet.
 (2) A  Felügyelet feladata az  1.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott, magyarországi székhelyű biztosítónak, 

viszontbiztosítónak, biztosítói holdingtársaságnak és vegyes pénzügyi holdingtársaságnak az  e  kormányrendelet 
szerinti csoportfelügyelete.

 (3) A csoportfelügyelet alá tartozó magyarországi székhelyű biztosító és viszontbiztosító két munkanapon belül köteles 
bejelenteni a Felügyeletnek az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszony 
létrejöttét, módosulását, illetve megszűnését.
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 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése alapján a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító és viszontbiztosító a  csoportfelügyelethez 
kapcsolódó információátadás rendjének bemutatását a Felügyelet rendelkezésére köteles bocsátani akkor, amikor 
első alkalommal kerül az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá.

 (5) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, leányvállalata, olyan vállalkozása, amelyben a  biztosító vagy 
a  viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, illetve a  biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési 
viszonnyal rendelkező vállalkozás első alkalommal kerül az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá, akkor ezen vállalkozás 
nyilatkozatot köteles adni arról, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító csoportfelügyelete érdekében szükséges 
adatot, tényt és információt a Felügyelet rendelkezésére bocsátja.

 (6) Ha a Felügyelet be nem jelentett anya-, leányvállalati, illetve részesedési viszonyt állapít meg, határozatban köteles 
felhívni a  biztosítót vagy a  viszontbiztosítót a  be nem jelentett viszony e  rendeletben meghatározott szabályok 
szerinti kezelésére.

3. § (1) Ha egy biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság a csoportfelügyelet 
alá tartozik, és egy tagállamban székhellyel rendelkező biztosítói holdingtársaságnak vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaságnak a leányvállalata, akkor a csoportfelügyeletet kizárólag arra a tagállamban székhellyel rendelkező 
anyavállalatra (a  továbbiakban: EU-szintű anyavállalat) kell alkalmazni, amelynek nincs tagállamban székhellyel 
rendelkező anyavállalata.

 (2) Ha az EU-szintű anyavállalat a Konglomerátum tv. 7. § (2) bekezdése alapján kiegészítő felügyelet alá tartozó vállalat 
leányvállalata, akkor a Felügyelet – mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – dönthet úgy az érintett felügyeletekkel 
folyatott egyeztetést követően, hogy nem szükséges a kockázati koncentráció és a csoportbeli ügyletek felügyelete 
az EU-szintű anyavállalat szintjén.

 (3) Ha egy csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak, viszontbiztosítónak, biztosítói holdingtársaságnak vagy vegyes 
pénzügyi holdingtársaságnak van egy másik tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata, akkor erre a tagállami 
szintű anyavállalatra a  Felügyelet – az  EU-szintű anyavállalattal folytatott egyeztetést követően  – alkalmazhatja 
a csoportfelügyeletet vagy annak egyes szabályait.

 (4) A Felügyelet nem dönthet a tagállami szintű anyavállalat csoportfelügyeléséről, vagy az erre vonatkozó, már kiadott 
határozatát vissza kell vonnia, ha az  EU-szintű anyavállalatnak a  felügyeleti hatósága engedélyezte a  17. és 18.  § 
alkalmazását.

 (5) Ha a  Felügyelet a  (3)  bekezdés alapján tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a  csoportfelügyeletet, akkor 
a szavatoló tőke számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmaznia, mint ami a tagállami szintű anyavállalat EU-szintű 
anyavállalata esetében alkalmazásra kerül.

 (6) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján a tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, valamint 
az  EU-szintű anyavállalat a  belső modell módszert alkalmazza a  szavatolótőke-szükségletének megállapításához, 
és a  Felügyelet megítélése szerint ennek a  módszernek az  alkalmazása a  tagállami szintű anyavállalat esetében 
félrevezető eredményt adna, mivel a  tagállami szintű anyavállalat kockázati profilja jelentősen eltér az  EU-szintű 
anyavállalat kockázati profiljától, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a tagállami szintű anyavállalat 
számára, vagy – amennyiben ez előbbit nem tartja célszerűnek – előírhatja a standard módszer alkalmazását is.

 (7) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben hozott határozatát, amely tartalmazza az  eltérő módszertan előírásainak részletes 
indokolását, megküldi a tagállami szintű anyavállalatnak és az EU-szintű anyavállalat felügyeleti hatóságának.

 (8) Ha a  Felügyelet a  (3)  bekezdés alapján a  tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a  csoportfelügyeletet, akkor 
a tagállami szintű anyavállalat nem kérelmezheti a 17. és 18. § alkalmazását.

4. § (1) A Felügyelet megállapodást köthet egy olyan másik tagállamban lévő tagállami anyavállalat felügyeleti hatóságával, 
amely a tagállami anyavállalatára alkalmazza a csoportfelügyelet szabályait, ha a Felügyelet által felügyelt és a másik 
tagállamban székhellyel rendelkező tagállami szintű anyavállalat részesedési viszonyban áll egymással.

 (2) Ha a  Felügyelet és egy másik felügyeleti hatóság az  (1)  bekezdésben rögzített megállapodást kötött, akkor 
a megállapodásban rögzítik, hogy a két tagállami anyavállalat közül melyik esetében végzik el a csoportfelügyeleti 
feladatokat, figyelemmel a 3. § (3)–(8) bekezdésében foglaltakra.

2. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés felügyelete

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító köteles 
biztosítani, hogy mindenkor legalább a  7–13.  §-sal összhangban kiszámított csoportszintű szavatolótőke-
szükségletnek megfelelő mértékű szavatoló tőke álljon rendelkezésre a csoportban.
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 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító köteles 
biztosítani, hogy mindenkor legalább a  7–13.  §-sal összhangban kiszámított csoportszintű szavatolótőke-
szükségletnek megfelelő mértékű szavatoló tőke álljon rendelkezésre a  csoportban azzal, hogy a  biztosítói 
holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalatként úgy jár el, mint az 1. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti biztosító vagy viszontbiztosító.

 (3) Ha a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó vállalkozás észleli, hogy a csoport nem tesz eleget az összevont alapon 
számított szavatolótőke-szükséglet mértékének, vagy megítélése szerint a  következő három hónapban várhatóan 
nem fog eleget tenni annak, akkor erről haladéktalanul – de legkésőbb a  tudomására jutásától számított öt 
munkanapon belül – írásban tájékoztatja a Felügyeletet.

 (4) A Felügyelet a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően öt munkanapon belül tájékoztatja a felügyeleti kollégium 
tagjait a (3) bekezdés szerinti tájékoztatásról és az általa készített elemzésről.

6. § (1) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításának célja annak ellenőrzése, hogy a csoportszintű szavatolótőke-
szükségletnek megfelelő mértékű szavatolótőke rendelkezésre áll-e a csoportban.

 (2) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalat vagy egy vállalkozás a  biztosítóban vagy viszontbiztosítóban 
részesedési viszonnyal rendelkezik, és ezen biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat egy másik biztosítóban vagy 
viszontbiztosítóban, vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy viszontbiztosítóban, 
a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítását minden olyan biztosítónak és viszontbiztosítónak el kell végeznie, 
amely anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy viszontbiztosítóban.

 (3) Ha több biztosító vagy viszontbiztosító ugyanazon biztosítói holdingtársaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli 
biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalata, akkor 
a  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítását a  biztosítói holdingtársaság, a  viszontbiztosító, a  harmadik 
országbeli biztosító, a harmadik országbeli viszontbiztosító vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság végzi el és adja 
át a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító részére.

 (4) Az  összevont alapon számított szavatoló tőke megfelelésére vonatkozó számításokat évente legalább egyszer 
kell elvégezni azzal, hogy ha a  csoport kockázati profilja jelentősen megváltozik, akkor öt munkanapon belül 
a számításokat újra el kell végezni és a Felügyelet részére meg kell küldeni.

 (5) Ha a Felügyelet észleli a csoport kockázati profiljának jelentős megváltozását, akkor határozatban kötelezi a (2) vagy 
(3) bekezdésbeli vállalkozást az újraszámításra.

 (6) A  csoportfelügyeleti feladatok ellátása érdekében a  Felügyelet eseti jelleggel jelentést, adatot, illetve információt 
kérhet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól és viszontbiztosítótól, amely köteles azt a Felügyeletnek megadni.

 (7) A csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak és viszontbiztosítónak rendelkeznie kell a csoportfelügyelet ellátásához 
szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetve azok megbízhatóságát 
biztosító belső ellenőrzési rendszerrel.

 (8) Az 1. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles a csoportfelügyelet 
alá tartozó biztosító és viszontbiztosító részére megadni a csoportfelügyelet ellátásához szükséges minden adatot és 
információt.

 (9) Ha az  1.  § (2)  bekezdésében megjelölt vállalkozás nem szolgáltatja a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító 
vagy viszontbiztosító részére a  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításához szükséges adatokat, 
akkor a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító köteles levonni a  szavatoló tőkéből az  1.  § 
(2) bekezdésében megjelölt vállalkozásában fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen vállalkozás 
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.

 (10) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozástól – eseti jelleggel – közvetlenül is kérhet a csoportfelügyeleti 
feladatok ellátása érdekében szükségessé váló adatot és információt.

7. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító 
az  összevont szavatolótőke-megfelelés számítását a  10.  § szerinti 1. módszer szerint végzi el azzal, hogy ha 
az 1. módszer alkalmazása félrevezető eredményt ad, és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság, akkor 
engedélyezheti – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal való egyeztetést követően – a 13. § szerinti 
2. módszer vagy az 1. és 2. módszer kombinációjának alkalmazását.
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 (2) A csoport szavatolótőke-megfelelés számítása során figyelembe kell venni a csoportba tartozó összes vállalkozást 
azzal, hogy a beszámítás során
a) a 10. § szerinti 1. módszer esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.) szerint 

összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor használt százalékos arányokat kell 
alkalmazni,

b) a  13.  § szerinti 2. módszer esetében az  anyavállalat vagy a  részesedési viszonnyal rendelkező vállalkozás 
közvetlen vagy közvetett – a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 
5. mellékletében rögzített módon számított – tulajdoni hányada alapján kell az arányokat alkalmazni.

 (3) Ha valamely leányvállalatnál tőkehiány jelentkezik, a  leányvállalat teljes tőkehiányát figyelembe kell venni. 
A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján mentesítést adhat ezen előírás alkalmazása alól, és az arányos beszámítást 
engedélyezheti abban az esetben, ha az anyavállalat hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy kötelezettségvállalás 
kizárólag tulajdoni hányada arányában terhelheti.

 (4) Az összevonás módját a Felügyelet, ha ő a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor az érintett felügyeleti 
hatóságokkal és a csoporttal való egyeztetést követően határozza meg, ha
a) az ellenőrző befolyás tőkekapcsolat nélkül valósul meg,
b) a Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás szavazati jogának 

vagy tőkéjének közvetett vagy közvetlen birtoklása részesedésnek tekinthető, mert ténylegesen jelentős 
befolyást gyakorol a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó valamely vállalkozás a  szóban forgó vállalkozás 
felett,

c) a  Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás egy másik 
vállalkozás anyavállalata azáltal, hogy ténylegesen jelentős befolyást gyakorol felette.

8. § (1) A  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során ugyanazon tőkeelemet, azon vállalkozások között, 
amelyekre a  csoportfelügyelet kiterjed, csak egyszer lehet számításba venni. Ennek érdekében a  csoportszintű 
szavatolótőke-megfelelés számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a) a  biztosító vagy viszontbiztosító minden olyan tőkeelemét, amelyet valamely olyan leányvállalata vagy 

valamely olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-szükségletének 
fedezeteként figyelembe vesz,

b) a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozásának minden 
olyan tőkeelemét, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító saját szavatolótőke-szükségletének fedezeteként 
figyelembe vesz, és

c) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik, minden olyan tőkeelemét, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító egy másik olyan 
leányvállalata vagy egy másik olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-
szükségletének fedezeteként figyelembe vesz.

 (2) Azon életbiztosító,
a) amelynek biztosító az  anyavállalata vagy abban a  biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, 

eredménytartaléka és adózott eredménye, vagy
b) bármely leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, 

de még be nem fizetett tőkéje
a csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az annak a biztosítónak, amely 
leányvállalat vagy amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik egy vállalat, a szavatoló tőkéjébe beszámítható.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem vehető figyelembe
a) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy a  biztosító vagy viszontbiztosító olyan vállalkozása, 

amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel 
összefüggésben a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az adott vállalkozás felé még kötelezettségvállalása 
keletkezhet,

b) a biztosító vagy viszontbiztosító jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel összefüggésben 
bármely leányvállalatának vagy bármely vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még 
kötelezettségvállalása keletkezhet, és

c) a  leányvállalat vagy olyan vállalkozás, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be 
nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel összefüggésben a  biztosító vagy viszontbiztosító valamely 
más leányvállalatának vagy más vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még 
kötelezettségvállalása keletkezhet.
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 (4) A  Felügyelet egyedi mérlegelés alapján más, olyan szavatolótőke-elemek beszámíthatóságát is korlátozhatja, 
amelyek nem állnak szabadon a biztosító rendelkezésére, és előírhatja, hogy egy adott leányvállalati biztosító vagy 
viszontbiztosító, vagy egy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatoló tőkéjének részét képező tétel a  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során 
csak akkor vehető figyelembe, ha az  a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy az  olyan biztosító vagy 
viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló tőkéjébe is beszámítható.

 (5) A  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott tőkeelemek összege nem haladhatja meg a  leányvállalati biztosító vagy 
viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatoló tőkéjét.

 (6) A  csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni minden olyan tőkeelemet, amely 
a biztosító vagy viszontbiztosító és
a) valamely leányvállalata vagy valamely vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik,
b) a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, vagy olyan vállalkozása, amelyben a  biztosító részesedési 

viszonnyal rendelkezik, vagy
c) a  b)  pont szerinti vállalkozások valamelyikének másik leányvállalata vagy más vállalkozása, amelyben 

részesedési viszonnyal rendelkezik,
között kölcsönös finanszírozás eredményeként keletkezett.

 (7) Kölcsönös finanszírozásnak minősül, ha egy biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy vállalkozása, 
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, olyan harmadik vállalkozásnak az anyavállalata, vagy olyan harmadik 
vállalkozásban rendelkezik részesedési viszonnyal, vagy olyan harmadik vállalkozás részére nyújt kölcsönt, amely 
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik a biztosító vagy viszontbiztosító szavatoló tőkéjének, illetve saját tőkéjének 
valamelyik elemével.

 (8) A  csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni azon tőkeelemeket is, amelyeket 
a  csoportszintű szavatoló tőke kiszámítására kötelezett biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy olyan 
vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-számítása során ugyan figyelembe vesz, de 
az a biztosító vagy viszontbiztosító egy másik leányvállalata vagy másik vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal 
rendelkezik, által nyújtott kölcsönös finanszírozást takar.

 (9) Ha biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik hitelintézetben, befektetési vállalkozásban, 
pénzügyi vállalkozásban, akkor részesedésének könyv szerinti értékét, valamint az  előbb említett vállalkozások 
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét le kell vonnia a csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása 
során.

9. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott biztosító vagy viszontbiztosító csoportszintű szavatolótőke-
megfelelésének számításába valamennyi leányvállalatát vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal 
rendelkezik, be kell vonni.

 (2) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti, hogy a biztosító vagy a viszontbiztosító más tagállamban 
bejegyzett biztosítója vagy viszontbiztosítója – ha az  leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik – szavatolótőke-szükségletét és szavatoló tőkéjét az adott ország előírásainak megfelelően 
számított értéken vegye figyelembe a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításakor.

 (3) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során a biztosító vagy viszontbiztosító valamennyi leányvállalatát 
vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, ha az  viszontbiztosító, az  e  rendeletben 
rögzített szabályoknak megfelelően kalkulált tőkekövetelményekre vonatkozó előírások alapján veszi figyelembe.

 (4) Ha a  biztosító biztosítói holdingtársaságon vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságon keresztül rendelkezik 
részesedési viszonnyal más biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóban, a  közbenső biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 
szavatolótőke-szükségletét a  csoportszintű szavatolótőke-szükségletének számítása során nullának kell tekinteni, 
a  szavatolótőke-elemei pedig megegyeznek a  (3)  bekezdésben megjelölt tőkekövetelmények számításánál 
figyelembe vehető tőkeelemekkel.

 (5) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik egy harmadik országbeli biztosítóban 
vagy viszontbiztosítóban, akkor ezeket a csoport szavatolótőke-megfelelésének számítása során biztosítóként vagy 
viszontbiztosítóként kell kezelni.

 (6) Ha a harmadik országbeli biztosítóra az e rendeletben rögzítettekkel egyenértékű engedélyezési és szavatolótőke-
követelmények vonatkoznak, a  Felügyelet érvényben lévő felügyeleti megállapodáson alapuló egyedi mérlegelés 
alapján engedélyezheti, hogy a  biztosító vagy viszontbiztosító a  harmadik országbeli kapcsolt biztosítója vagy 
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viszontbiztosítója szavatolótőke-szükségletét és szavatoló tőkéjét az adott ország előírásainak megfelelően számított 
értéken vegye figyelembe a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításakor.

 (7) Annak megállapítására, hogy egy harmadik ország jogrendje a  biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőke-
szükséglete és szavatoló tőkéje tekintetében egyenértékű, az  Európai Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) által 
hozott határozatban foglaltakat kell figyelembe venni.

 (8) Ha a Bizottság a (7) bekezdés szerint nem hoz határozatot, és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság, akkor 
a Felügyelet – az EBFH közreműködésével – az 1. § szerinti valamely vállalkozás kérésére vagy hivatalból, vizsgálat 
lefolytatása után meghozott – az EBFH-nak és az érintett felügyeleti hatóságoknak is megküldött – határozatában 
megállapíthatja, hogy egyenértékű-e a harmadik ország vonatkozó jogrendje.

 (9) A  (8)  bekezdésben meghatározott vizsgálat során az  EBFH közreműködésével a  Felügyelet egyeztet az  érintett 
felügyeleti hatóságokkal.

 (10) A  Felügyelet (8)  bekezdés szerinti határozata nem lehet ellentmondásban a  harmadik országgal kapcsolatban 
hozott korábbi határozatokkal, kivéve, ha a fogadó országban vagy a harmadik országban a vonatkozó szabályozás 
jelentősen megváltozott.

 (11) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, de érintett felügyeleti hatóság,
a) akkor részt vesz a (9) bekezdés szerinti egyeztetésen,
b) ha nem ért egyet a  csoportfelügyeletért felelős hatóság (8)  bekezdés szerinti határozatával, akkor 

a  (9)  bekezdésben meghatározott egyeztetés során a  határozat közlésétől számított három hónapon belül 
az EBFH-hoz fordulhat segítség kérése érdekében.

 (12) Ha a Bizottságnak a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) 
szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Szolvencia 2 irányelv) 
227. cikk (5) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendelete alapján egy harmadik ország szavatolótőke-
megfelelési rendszere ideiglenesen egyenértékű, akkor azt a  harmadik országot a  (6)  bekezdés tekintetében 
egyenértékűnek kell tekinteni.

3. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 1. számítási módszere: konszolidált beszámolón alapuló 
módszer

10. § (1) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor csoportszintű szavatolótőke-
megfelelését az Szmt. összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó előírásai szerint összeállított összevont 
(konszolidált) beszámolók alapján számítja.

 (2) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelést az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a) az összevont (konszolidált) alapon számított szavatoló tőke,
b) az összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti érték minimuma az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító 
vagy viszontbiztosító minimális tőkeszükséglete és a  leányvállalati vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, 
amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, minimális tőkeszükséglete.

 (4) A  csoportszintű szavatoló tőke és szavatolótőke-szükséglet meghatározása során a  részesedési viszonyban lévő 
vállalkozás, az  anyavállalat és a  leányvállalat esetén az  összevont (konszolidált) beszámolók összeállítása során 
használt százalékos arányok kerülnek alkalmazásra.

 (5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet meghatározása
a) a standard formula vagy
b) a jóváhagyott belső modell
alapján történhet.

 (6) A  (3)  bekezdés szerinti minimális tőkeszükségletet a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és 
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott figyelembe vehető alapvető szavatoló 
tőkével kell fedezni.

4. Csoportszintű belső modell

11. § (1) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és ezek leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosítói holdingtársaság 
vagy egy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai együttesen kérelmezik
a) a csoport szavatolótőke-szükséglet és
b) a szavatolótőke-szükséglet
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belső modell alapján történő számítása engedélyezését, akkor a  Felügyelet és az  érintett felügyeleti hatóságok 
együttesen járnak el (a  továbbiakban: többoldalú eljárás) az  engedély megadása vagy az  engedély feltételekkel 
történő megadása vonatkozásában.

 (2) Ha a  Felügyelet látja el a  csoportfelügyeletet, akkor az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárás megkezdésekor 
a Felügyelet
a) haladéktalanul továbbítja a  szükséges információkat és dokumentumokat a  felügyeleti kollégium tagjai 

számára, és
b) ezzel egyidejűleg tájékoztatja a  felügyeleti kollégium tagjait a  határozattervezetre vonatkozó vélemény, 

elemzés és fenntartás Felügyelet részére történő megküldésének határidejéről.
 (3) A Felügyelet a többoldalú eljárás keretében csak valamennyi, az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti 

hatósága egyetértésével hozhat érvényes határozatot (a  továbbiakban: többoldalú eljárás keretében hozott 
határozat), amely határozat meghozatalának határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított hat hónap.

 (4) Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás 
eredménytelen, akkor a (3) bekezdésben rögzített határidőn belül az eljárásban részt vevő bármelyik tagállam érintett 
felügyeleti hatósága kérésére a  Felügyelet az  EBFH-val a  többoldalú eljárás eredménytelensége vonatkozásában 
egyeztetést köteles folytatni, vagy saját kezdeményezésére egyeztetést folytathat.

 (5) Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás 
eredménytelen, a Felügyelet a többoldalú eljárás lezárultát követő tíz munkanapon belül, az eljárásban részt vevő 
valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságának a többoldalú eljárás során adott véleményére, elemzésére és 
fenntartására figyelemmel hozza meg a határozatát.

 (6) Ha a  Felügyelet a  (4)  bekezdés szerinti egyeztetést folytat az  EBFH-val, akkor a  (3)  bekezdéstől eltérően az  eljárás 
határideje az  EBFH-nak az  európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1094/2010/EU rendelet) 19. cikk (3) bekezdése szerinti határozatának a Felügyelet részére történő átadását követő tíz 
munkanap elteltével jár le.

 (7) A  (6)  bekezdés esetén a  megkeresést követő egy hónapon belül az  EBFH határozatot hoz. A  Felügyelet mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság az  EBFH határozatnak megfelelően hozza meg saját határozatát, amelyet 
az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.

 (8) A  Felügyelet az  (5) és (7)  bekezdés szerinti – részletes indokolást is tartalmazó – határozatát közli a  többoldalú 
eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságával, az  EBFH-val és a  csoportfelügyelet alá 
tartozó anyavállalattal.

 (9) Ha az eljárás lefolytatására másik tagállam érintett felügyeleti hatósága jogosult, és a Felügyelet érintett felügyeleti 
hatóság, akkor a Felügyelet az eljárásra jogosult tagállam érintett felügyeleti hatósága által meghatározott határidőn 
belül megküldi a véleményét, fenntartását.

 (10) Ha a  csoportfelügyelet tekintetében érintett felügyeleti hatóság – amely nem a  Felügyelet – az  (1)  bekezdés 
szerinti eljárást követően döntést hozott, határozata Magyarországon közvetlenül alkalmazandó és végrehajtható. 
A Felügyelet a tagállam érintett felügyeleti hatósága határozatának szövegét magyar nyelven a honlapján közzéteszi. 
A  Felügyelet hatáskörébe tartozó szervezet tekintetében a  más tagállam érintett felügyeleti hatósága által hozott 
határozatban foglaltak végrehajtására, teljesítésének ellenőrzésére, az  ellenőrzés alapján hozható intézkedésre 
a Felügyelet által hozott határozatokra vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 (11) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor többlettőke-
követelményt írhat elő a biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az nem bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet 
számára, hogy nem indokolt a  többlettőke-követelmény. A  Felügyelet ezen határozatáról és annak indokolásáról 
írásban tájékoztatja a csoportfelügyeletért felelős hatóságot és a többi érintett hatóságot.

12. § (1) Azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre a csoportfelügyelet kiterjed, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért 
felelős hatóság a  kockázati profilt figyelembe veszi a  csoport szavatolótőke-szükséglet meghatározásakor, így 
különösen, ha
a) a  kapcsolt biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletéhez többlettőke-követelmény került 

előírásra, vagy
b) a kockázatok nehezen számszerűsíthetők, vagy egyedi jellegűek.
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 (2) Ha a  csoportfelügyelet keretében a  felügyelt vállalkozások összevont alapon számított szavatolótőke-szükséglete 
nem megfelelően fedi le a vállalkozások együttes kockázati profilját, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt 
írhat elő a biztosító vagy viszontbiztosító számára.

5. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 2. számítási módszere: levonás és összeadás módszere

13. § (1) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik más biztosítóban vagy 
viszontbiztosítóban, akkor a csoport szavatolótőke-megfelelését az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell 
számítani:
a) a biztosító vagy viszontbiztosító szavatoló tőkéjének és a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító vagy 

olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló 
tőkéjéből az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító tulajdoni 
hányadával arányos részének összege,

b) a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy 
vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező 
biztosítóban vagy viszontbiztosítóban lévő befektetéseinek könyv szerinti értékének, az  anyavállalati 
vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének, és 
a  leányvállalati vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatolótőke-szükséglete arányos részének összege.

 (2) Egy biztosító vagy viszontbiztosító, amely leányvállalat vagy abban egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, 
szavatoló tőkéjének és szavatolótőke-szükségletének meghatározása során ugyanazon részesedési arányokkal kell 
számolni. A szavatoló tőke számításánál és a szavatolótőke-szükséglet meghatározásánál a közvetett részesedéseket 
is figyelembe kell venni.

 (3) Ha egy biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részben vagy egészben közvetett tulajdona van a számítások elvégzésére 
kötelezett biztosítónak vagy viszontbiztosítónak, akkor szavatoló tőkéjének és szavatolótőke-szükségletének 
meghatározása során arányosan figyelembe kell vennie ezen részesedést is.

 (4) Ha a biztosító, viszontbiztosító és kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosító holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság kapcsolt vállalkozásai a  11.  §-nak megfelelően együttesen nyújtanak be kérelmet a  belső modell 
módszer alkalmazására, akkor a 11. § alkalmazandó.

6. A biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság szavatolótőke-megfelelése 
a csoportfelügyelet tekintetében

14. §  Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító egy biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 
leányvállalata és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor a Felügyelet engedélyezi, hogy 
a  biztosító holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság végezze el a  szavatolótőke-megfelelésének 
számítását e  kormányrendeletnek megfelelően azzal, hogy az  anyavállalatot úgy kell kezelni a  szavatolótőke-
szükséglet meghatározása során, mintha biztosító vagy viszontbiztosító lenne.

7. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos feltételek

15. § (1) A 17. és 18. § alkalmazandó minden olyan biztosítóra vagy viszontbiztosítóra, amely egy biztosító vagy viszontbiztosító 
leányvállalata, ha
a) a  leányvállalat tekintetében a  csoportfelügyeletért felelős hatóság nem hozott határozatot, azonban 

a csoportfelügyelet kiterjed rá,
b) az  anyavállalat kockázatkezelése és belső ellenőrzési mechanizmusai kiterjednek a  leányvállalatra, és 

az  anyavállalat eleget tesz az  érintett felügyeleti hatóságok elvárásainak a  leányvállalat prudens irányítását 
illetően,

c) az anyavállalat megkapta a 23. § (6) bekezdése és 33. § (2) bekezdése szerinti engedélyt, és
d) az  anyavállalat 17. és 18.  § alkalmazása iránti engedélykérelmet nyújtott be, és az  engedélykérelemnek 

a hatóság helyt adott.
 (2) E § rendelkezéseit a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 241. cikk a) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott 

rendeletében megállapított szabályokkal együtt kell alkalmazni.
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8. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos határozatok

16. § (1) A 17. és 18. §-ban meghatározott szabályok alkalmazása iránti engedélykérelmek esetében a Felügyelet mint érintett 
felügyeleti hatóság a felügyeleti kollégium keretében – a többi érintett felügyeleti hatósággal – teljes körű egyeztetést 
folytat egyrészt annak eldöntésére, hogy megadják-e a kért engedélyt, másrészt, hogy adott esetben meghatározzák 
azokat a többletfeltételeket, amelyekhez az engedélyt kötik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet kizárólag a Felügyeletnek kell benyújtani, amennyiben ő a leányvállalatot korábban 
engedélyező felügyeleti hatóság. A Felügyelet ez esetben haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti kollégium tagjait, 
valamint továbbítja számukra a teljes kérelmet.

 (3) A  Felügyelet a  (2)  bekezdés szerinti esetben mindent megtesz annak érdekében, hogy a  kérelemről – annak 
a felügyeleti kollégium valamennyi felügyeleti hatósága által történt kézhezvételét követő – három hónapon belül 
– az érintett felügyeleti hatóságokkal közös – határozatot hozzon.

 (4) Ha a  (3)  bekezdésben említett három hónapos időszak alatt valamelyik érintett felügyeleti hatóság 
az  ügyet – az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban – az  EBFH elé utalja, akkor a  Felügyelet 
mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles a  döntését elhalasztani és megvárni az  EBFH által  
– az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikk (3)  bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az  EBFH határozatának 
megfelelően köteles meghozni saját határozatát, amelyről tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságokat és az EBFH-t. 
Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságként jár el, úgy köteles 
elismerni az említett határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

 (5) Ha az EBFH – az 1094/2010/EU rendelet 41. cikk (2) és (3) bekezdésével, illetve 44. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésével összhangban – a  javasolt határozatot elutasítja, a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóság hozza meg a  végső döntést, amelyről tájékoztatja az  érintett felügyeleti hatóságokat és az  EBFH-t. Ha 
a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles 
elismerni az említett határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat. A három hónapos időtartam eltelte vagy 
az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható az EBFH elé.

 (6) Ha az érintett felügyeleti hatóságok megállapodtak a (3) bekezdésben említett közös határozatban, a Felügyelet mint 
a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság köteles a kérelmező rendelkezésére bocsátani a határozatot.

 (7) Ha a (3) bekezdésben meghatározott három hónapos időtartamon belül a felügyeleti hatóságok nem hoznak közös 
határozatot, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság saját maga határoz a kérelemről.

 (8) Döntése során a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság megfelelően figyelembe veszi a következőket:
a) bármely álláspont vagy fenntartás, amelyet a  többi érintett felügyeleti hatóság az  alkalmazandó időtartam 

során kifejezett;
b) bármely fenntartás, amelyet a felügyeleti kollégiumon belüli többi érintett felügyeleti hatóság az alkalmazandó 

időtartam során kifejezett.
 (9) A (7) bekezdés szerinti határozat indokolásában ki kell térni a többi érintett felügyeleti hatóság fenntartásaitól való 

bármely jelentős eltérés magyarázatára. A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság a  kérelmező és 
a többi érintett felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a határozat másolatát.

 (10) Ha a  Felügyelet nem a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy 
köteles magára nézve irányadónak elismerni a  (7)  bekezdés szerinti határozatot, és köteles teljesíteni az  abban 
foglaltakat.

 (11) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 237.  cikk (4)  bekezdésében és a  241.  cikk c)  pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei 
tartalmazzák.

9. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke-szükséglet 
meghatározása

17. § (1) A leányvállalat a 11. §-ban foglaltak figyelembevételével, a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint számítja ki 
szavatolótőke-szükségletét.

 (2) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a) többlettőke-követelményt írhat elő a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az  nem 

bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy
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b) a  standard formula által való szavatolótőke-szükséglet meghatározását írhatja elő a  leányvállalat biztosító 
vagy viszontbiztosító számára.

 (3) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja 
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.

 (4) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a standard formula alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a) többlettőke-követelményt írhat elő a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az  nem 

bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy
b) a  Felügyelet előírhatja a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy helyettesítse az  élet-, 

nem-élet- és az  egészségbiztosítási kockázati modul kiszámításakor alkalmazott paraméterek egy 
részét a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint.

 (5) A  Felügyelet a  (4)  bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja 
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.

 (6) A felügyeleti kollégiumban, ha
a) a Felügyelet az (1)–(5) bekezdés szerint járt el, vagy
b) egy másik felügyeleti hatóság járt el az (1)–(5) bekezdéssel megegyező módon,
akkor a  Felügyelet mindent megtesz annak érdekében, hogy a  felügyeleti kollégiumban a  felügyeleti hatóságok 
megállapodjanak a Felügyelet a) pont szerinti vagy egy másik felügyeleti hatóság b) pont szerinti javaslatáról.

 (7) Ha a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és nem ért egyet a leányvállalat felügyeletéért felelős felügyeleti 
hatóság javaslatával, akkor a  Felügyelet ezen felügyeleti hatóság kezdeményezésére vagy saját kezdeményezésre 
az ügyet egyeztetés céljából az EBFH elé terjeszti.

 (8) Ha a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a leányvállalat felügyeletéért felelős felügyeleti hatóság nem ért egyet, 
akkor a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság is az EBFH elé terjesztheti az ügyet egyeztetés céljából.

 (9) A (7) és (8) bekezdés esetén az EBFH által a megkeresést követő egy hónapon belül hozott határozatával összhangban 
kell a Felügyeletnek mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóságnak a határozatát meghoznia. Ha az EBFH egy 
hónapon belül nem hoz határozatot, akkor a Felügyelet mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóság meghozza 
a határozatát.

 (10) A Felügyelet mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóság a részletes indokolást is tartalmazó határozatát közli 
a többi érintett felügyeleti hatósággal, az EBFH-val és a leányvállalattal.

 (11) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.

10. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatoló tőke és a minimális 
tőkeszükséglet nemteljesítése

18. § (1) A  szavatolótőke-szükséglet nemteljesítése esetén, a  17.  §-ban foglaltak figyelembevételével a  Felügyelet – ha 
a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – haladéktalanul továbbítja a  leányvállalat által benyújtott 
helyreállítási tervet a felügyeleti kollégium tagjai számára. A helyreállítási tervet annak érdekében készíti a leányvállalat, 
hogy a szavatolótőke-szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő hat hónapon belül helyre lehessen állítani 
a szavatolótőke-szükséglet fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke szintjét, vagy a szavatolótőke-szükséglet 
teljesítése céljából csökkenteni lehessen a kockázati profilt.

 (2) A Felügyelet a felügyeleti kollégium tagjaként minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a szavatolótőke-
szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő négy hónapon belül megállapodás szülessen a Felügyelet – mint 
a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – javaslatáról a helyreállítási terv vonatkozásában.

 (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság 
határoz a helyreállítási terv jóváhagyásáról, a felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága által kifejezett 
bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.

 (4) Ha nem a Felügyelet a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság, és a felügyeleti kollégium tagjai nem tudnak 
megállapodni a  helyreállítási terv tekintetében, akkor a  Felügyelet véleményt ad az  érintett felügyeleti hatóság 
részére a helyreállítási terv tekintetében.

 (5) Ha a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság romló pénzügyi helyzetet észlel, haladéktalanul 
értesíti a felügyeleti kollégiumot a javasolt meghozandó intézkedésekről. Szükséghelyzetek kivételével a Felügyelet 
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kezdeményezi, hogy az  intézkedéseket a  felügyeleti kollégiumon belül megvitassák. Szükséghelyzet esetén 
a Felügyelet haladéktalanul köteles tájékoztatni a felügyeleti kollégiumot a megtett intézkedésekről.

 (6) A Felügyelet a felügyeleti kollégium tagjaként – vélemény, javaslat adásával – minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy a közlés időpontjától számított egy hónapon belül megállapodás szülessen a felügyeleti hatóság 
meghozandó intézkedésekről szóló javaslata tekintetében.

 (7) A (6) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság 
határoz a  javasolt intézkedések jóváhagyásáról, a  felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága által 
kifejezett bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.

 (8) A  minimális tőkeszükséglet nemteljesítése esetén – a  32.  §-ban foglaltak figyelembevételével – a  Felügyelet mint 
a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság haladéktalanul továbbítja a  leányvállalat által benyújtott rövid 
távú pénzügyi tervet a  felügyeleti kollégium tagjai számára annak érdekében, hogy a  minimális tőkeszükséglet 
nemteljesítésének első észlelését követő három hónapon belül helyre lehessen állítani a minimális tőkeszükségletet 
fedező figyelembe vehető szavatoló tőke szintjét, vagy a minimális tőkeszükséglet teljesítése céljából csökkenteni 
lehessen a  kockázati profilt. A  felügyeleti kollégium tagjait tájékoztatja a  Felügyelet a  minimális tőkeszükséglet 
végrehajtása érdekében a leányvállalat szintjén hozott valamennyi intézkedésről is.

 (9) Ha a Felügyelet mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság nem ért egyet a csoportfelügyeletért felelős 
hatósággal, vagy a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság nem ért egyet a leányvállalatot engedélyező 
felügyeleti hatósággal
a) a helyreállítási terv jóváhagyását – beleértve a helyreállításhoz rendelkezésre álló időszak meghosszabbítását – 

illetően, a  felügyeleti kollégiumnak a  (2)  bekezdéssel összefüggésben létrejött megállapodáson alapuló 
határozata meghozatalára előírt négy hónapos időszak alatt, illetve

b) a  javasolt intézkedések elfogadását illetően a  felügyeleti kollégiumnak a  (6)  bekezdéssel összefüggésben 
létrejött megállapodáson alapuló határozata meghozatalára előírt egy hónapos időszak alatt,

az ügyet a  Felügyelet – az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban – az  EBFH elé utalhatja, és kérheti 
a segítségét a megállapodás eléréséhez.

 (10) Az ügy nem utalható az EBFH elé, ha a következő körülmények egyike fennáll:
a) a (2) és (6) bekezdés szerinti négy hónapos vagy egy hónapos időszak letelt;
b) a kollégiumon belül megállapodás jön létre;
c) az (5) bekezdésben említett szükséghelyzetek esetén.

 (11) A  Felügyelet mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság elhalasztja határozatának meghozatalát, és 
megvárja az  EBFH által – az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikke alapján – meghozott határozatot, majd az  EBFH 
határozatának megfelelően hozza meg saját határozatát. A  határozatot teljes körű indokolással kell ellátni. 
A határozatot a leányvállalatnak, az EBFH-nak és a felügyeleti kollégium tagjainak meg kell küldeni.

 (12) Amennyiben a Felügyelet érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles magára nézve elismerni a (11) bekezdés 
szerinti határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

 (13) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk b) és c) pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei tartalmazzák.

11. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatai: egy leányvállalatra vonatkozó eltérések 
megszűnése

19. § (1) A 17. és 18. §-ban előírt szabályokat nem kell alkalmazni, amennyiben:
a) a 15. § (1) bekezdés a) pontjában említett feltétel a továbbiakban nem teljesül;
b) a 15. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel a továbbiakban nem teljesül, és a csoport az előírt időtartamon 

belül nem tesz újra eleget a feltételnek;
c) a 15. § (1) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek a továbbiakban nem teljesülnek.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában említett esetben, ha a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság 
a  felügyeleti kollégiummal történt egyeztetést követően úgy határoz, hogy többé nem vonja be az  általa végzett 
csoportfelügyeletbe a leányvállalatot, erről azonnal tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot és az anyavállalatot.

 (3) A 15. § (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása során az anyavállalat felelős a feltételek folyamatos teljesülésének 
biztosításáért. Nemteljesítés esetén haladéktalanul tájékoztatja a  Felügyeletet mint a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóságot és az  érintett leányvállalat érintett felügyeleti hatóságát. Az  anyavállalat tervet mutat be a  teljesülés 
megfelelő határidőn belüli visszaállításáról.
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 (4) A (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság évente legalább 
egyszer hivatalból ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e a 15. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feltételek. 
A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság ezt az ellenőrzést az érintett felügyeleti hatóság kérésére 
is elvégzi, amennyiben annak jelentős kétségei vannak a  feltételek folyamatos teljesülését illetően. Amennyiben 
a  Felügyelet nem mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem mint érintett felügyeleti hatóság jár el, úgy 
az e bekezdés szerinti kérést intézheti a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.

 (5) Amennyiben az  elvégzett ellenőrzés során a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság hiányosságot 
tapasztal, kötelezi az anyavállalatot, hogy nyújtson be tervet a hiányosság kiküszöböléséről.

 (6) Amennyiben a  felügyeleti kollégiummal történt egyeztetést követően a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért 
felelős hatóság megállapítja, hogy a (3) vagy (5) bekezdésben említett terv nem elegendő, vagy nem hajtják végre 
a  megállapított határidőn belül, akkor megállapítja, hogy a  15.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában említett feltételek 
többé nem teljesülnek, és erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot.

 (7) A 17. és 18. §-ban előírt rendszer akkor alkalmazható újra, ha az anyavállalat erre irányuló új kérelmére a felügyeleti 
kollégium ezt – a 16. §-ban meghatározott eljárással összhangban – engedélyezi.

 (8) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.

12. Biztosítói holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai

20. §  A 15–19. § megfelelően alkalmazandó azokra a biztosítókra és viszontbiztosítókra, amelyek biztosítói holdingtársaság 
vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai.

13. Kockázatkoncentráció felügyelete

21. § (1) A kockázatkoncentráció felügyeletét csoportszinten az e §-ban, valamint a 23–36. §-ban foglaltakkal összhangban 
kell gyakorolni.

 (2) A  biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság – a  Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 244.  cikk (6)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott végrehajtástechnikai 
standardjában foglaltakkal összhangban – rendszeresen, évente legalább egyszer jelentést tesz a  Felügyelet mint 
a csoportfelügyeletért felelős hatóság részére bármely jelentős csoportszintű kockázatkoncentrációról, azon esetek 
kivételével, amelyekre a 3. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

 (3) A szükséges információt a csoport élén álló biztosító vagy viszontbiztosító, vagy ha nem biztosító vagy viszontbiztosító 
áll a  csoport élén, akkor a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy a  Felügyelet 
mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal folytatott 
egyeztetést követően – kijelölt csoporton belüli biztosító vagy viszontbiztosító köteles benyújtani a Felügyelethez 
mint a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti kockázatkoncentráció felülvizsgálata a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság 
feladatkörébe tartozik.

 (5) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal és a  csoporttal 
folytatott egyeztetést követően, a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 244. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott 
tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban – megállapítja azon kockázattípusokat, amelyeket 
az adott csoporton belül a biztosítóknak vagy a viszontbiztosítóknak jelenteniük kell.

 (6) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  többi érintett felügyeleti hatóság a  kockázattípusok 
meghatározásakor vagy véleményezésekor figyelembe veszi az adott csoport jellemzőit és a csoport kockázatkezelési 
struktúráját is.

 (7) A jelentendő jelentős kockázatkoncentráció meghatározása érdekében a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős 
hatóság – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal folytatott egyeztetést követően – a szavatolótőke-
szükségleten, a  biztosítástechnikai tartalékokon vagy mindkettőn alapuló megfelelő küszöbértékeket ír elő. 
A kockázatkoncentrációk felülvizsgálatakor a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság különös figyelmet 
fordít a negatív jelenségek csoporton belüli átterjedéséből eredő lehetséges kockázatokra, valamint az érdekütközés 
kockázatára és a kockázatok szintjére vagy volumenére.
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14. Csoporton belüli ügyletek felügyelete

22. § (1) A csoporton belüli ügyletek felügyeletét a (2)–(4) bekezdéssel, valamint a 23–36. §-sal összhangban kell gyakorolni.
 (2) A  biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság – a  Bizottságnak 

a  Szolvencia 2 irányelv 245.  cikk (6)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott végrehajtástechnikai 
standardjában foglaltakkal összhangban – rendszeresen, évente legalább egyszer jelentést köteles tenni a Felügyelet 
mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság részére a  csoportba tartozó biztosítók vagy viszontbiztosítók minden 
jelentős csoporton belüli ügyletéről, ideértve az  olyan természetes személlyel folytatott ügyleteket is, aki szoros 
kapcsolatban áll egy csoporton belüli vállalkozással, azon esetek kivételével, amelyekre a  3.  § (2)  bekezdését kell 
alkalmazni. A  különösen jelentős csoporton belüli ügyleteket haladéktalanul jelenteni kell a  Felügyelet mint 
a csoportfelügyeletért felelős hatóság részére.

 (3) A szükséges információt a csoport élén álló biztosító vagy viszontbiztosító, vagy ha nem biztosító vagy viszontbiztosító 
áll a  csoport élén, akkor a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy a  Felügyelet 
mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal folytatott 
egyeztetést követően – kijelölt csoporton belüli biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja be a  Felügyelethez mint 
a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.

 (4) A csoporton belüli ügyletek a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság általi felügyeleti felülvizsgálat 
hatálya alá tartoznak.

 (5) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal és a  csoporttal 
folytatott egyeztetést követően, a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 245. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott 
tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban – megállapítja azon csoporton belüli ügyletek 
típusát, amelyeket egy adott csoporton belüli biztosítóknak vagy viszontbiztosítóknak minden körülmények között 
jelenteniük kell. A 21. § (5)–(7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

15. Az irányítási rendszer felügyelete

23. § (1) A Bit. 76–92. §-ában meghatározott követelmények csoportszinten megfelelően alkalmazandók. A kockázatkezelési 
és belső ellenőrzési rendszereket, valamint a  jelentéstételi eljárásokat következetesen kell végrehajtani minden 
olyan csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóban vagy viszontbiztosítóban, amely részesedési viszonnyal 
rendelkezik legalább egy biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóban, vagy amelynek anyavállalata az  Európai Unión belül központi irodával rendelkező 
biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, annak érdekében, hogy az említett rendszereket 
és jelentéstételi eljárásokat csoportszinten ellenőrizni lehessen.

 (2) Az  (1)  bekezdés sérelme nélkül a  csoport belső ellenőrzési mechanizmusainak legalább a  következőket kell 
tartalmazniuk:
a) megfelelő mechanizmusok a  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés tekintetében annak érdekében, 

hogy minden jelentős kockázatot azonosítsanak és mérjenek, és hogy a figyelembe vehető szavatoló tőkét 
megfelelően hozzárendeljék a kockázatokhoz;

b) megbízható jelentéstételi és számviteli eljárások a csoporton belüli ügyletek és a kockázatok koncentrációjának 
figyelemmel kísérésére és kezelésére.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendszerek és jelentéstételi eljárások a 24–36. §-ban meghatározott szabályokkal 
összhangban a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által végzett felügyeleti felülvizsgálat hatálya 
alá tartoznak.

 (4) A  részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság 
a  Bit. 89.  §-ában előírt értékelést a  csoport szintjén köteles elvégezni. A  csoportszinten végzett saját kockázat- 
és szavatolótőke-megfelelési értékelést a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság felügyeleti 
felülvizsgálatnak veti alá a 17–36. §-ban foglaltakkal összhangban.

 (5) Ha csoportszinten a  szavatolótőke-megfelelés kiszámítása a  10.  § szerinti 1. módszer szerint történik, a  részesedő 
biztosító vagy viszontbiztosító, a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság köteles 
egyértelműen feltüntetni a különbséget a csoport összes kapcsolt biztosítója vagy viszontbiztosítója szavatolótőke-
szükségletének összege és a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet között.

 (6) A  részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság 
– a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság engedélyével – a Bit. 89. §-ában foglaltaknak megfelelően 



34 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

előírt értékeléseket egyszerre végezheti el csoportszinten és a csoport bármely leányvállalatának szintjén, és egyetlen 
dokumentumban össze is foglalhatja az értékelést.

 (7) A  (6) bekezdés szerinti engedély megadását megelőzően a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság 
konzultál a felügyeleti kollégium tagjaival, és érdemben figyelembe veszi álláspontjaikat és fenntartásaikat.

 (8) Ha a  csoport él a  (6)  bekezdésben foglalt lehetőséggel, a  dokumentumot egyidejűleg megküldi minden érintett 
felügyeleti hatóságnak. E lehetőség kihasználása nem mentesíti az érintett leányvállalatokat a Bit. 89. §-ában foglalt 
követelmények teljesítésére irányuló kötelezettségük alól.

16. A csoportfelügyeletért felelős hatóság

24. § (1) A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság – évente legfeljebb egyszer – kérheti annak a  csoporton belüli 
megvitatását (a  továbbiakban: tanácskozási kérelem), hogy a  csoportfelügyeletért felelős hatóság kijelölésének 
kritériumai megfelelők-e.

 (2) A  Felügyelet, amennyiben érintett felügyeleti hatóság, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság kiválasztásáról, a  tanácskozási kérelem előterjesztésétől számított három 
hónapon belül – a többi érintett felügyeleti hatósággal – közös határozatot hozzon. A határozat meghozatala előtt 
az  érintett felügyeleti hatóságok véleménynyilvánítási lehetőséget adnak a  csoportnak. Ha a  Felügyelet a  kijelölt 
csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles a csoport elé terjeszteni az indokolással ellátott, közös határozatot.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti három hónapos időszak alatt a  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság az  ügyet 
– az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (1)–(3) és (6) bekezdésével összhangban – az EBFH elé utalta, akkor az érintett 
felügyeleti hatóságok elhalasztják közös döntésüket, és megvárják az EBFH által – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk 
(3)  bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az  EBFH határozatának megfelelően hozzák meg saját közös 
határozatukat. A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság köteles elismerni az  említett közös határozatot, és 
teljesíteni az abban foglaltakat. A három hónapos időtartam eltelte vagy a közös határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható az  EBFH elé. Amennyiben a  Felügyelet a  kijelölt csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles 
a csoport, az EBFH és a felügyeleti kollégium elé terjeszteni a teljes körű indokolással ellátott, közös határozatot.

17. A csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi felügyeleti hatóság jogai és kötelezettségei. 
A felügyeleti kollégium

25. § (1) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportfelügyelettel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
a következők:
a) releváns információk gyűjtésének és terjesztésének összehangolása rendes körülmények között és 

szükséghelyzetben is, beleértve mindazon információk terjesztését, amelyekre a  felügyeleti hatóságnak 
a felügyeleti feladatok elvégzéséhez szüksége van;

b) felügyeleti felülvizsgálat és a csoport pénzügyi helyzetének értékelése;
c) annak értékelése, hogy a  csoport megfelel-e a  szavatolótőke-megfelelésre, a  kockázatkoncentrációra és 

a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó szabályoknak a 6–22. §-ban meghatározottak szerint;
d) a csoport irányítási rendszerének az értékelése a 23. §-ban meghatározottak szerint, valamint annak értékelése, 

hogy a  részesedéssel rendelkező vállalkozás igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagjaira 
vonatkozóan teljesül-e a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság követelménye;

e) a  felügyeleti tevékenységek tervezése és koordinációja rendszeres, évente legalább egyszer megtartott 
értekezletek útján vagy más megfelelő módon, rendes körülmények között és szükséghelyzetekben is, 
az  érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve, és figyelembe véve a  csoport részét képező összes 
vállalkozás üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét;

f ) az  e  kormányrendelet, valamint a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében 
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei által a  csoportfelügyeletért felelős hatóságra ruházott 
vagy az e kormányrendelet, valamint a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében 
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei alkalmazásából eredő egyéb feladatok, intézkedések 
elvégzése és döntések meghozatala, különösen a  csoportszintű belső modellek jóváhagyási eljárásának 
vezetése a  11. és 13.  §-ban meghatározottak szerint, és a  rendszer alkalmazása engedélyezési eljárásának 
vezetése a 16–19. §-ban meghatározottak szerint.
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 (2) A csoportfelügyelet (1) bekezdésben említett feladatai végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Felügyelet mint 
a csoportfelügyeletért felelős hatóság elnökletével – a Felügyelet által kidolgozott írásbeli megállapodás alapján – 
létre kell hozni a felügyeleti kollégiumot.

 (3) Ha a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság elmulasztja az  (1)  bekezdésben említett feladatok 
végrehajtását, vagy a felügyeleti kollégium tagjai nem működnek együtt a csoportfelügyeletért felelős hatósággal 
az e § szerinti feladatok végrehajtásához szükséges mértékben, az ügyet a Felügyelet az EBFH elé utalhatja, és kérheti 
a segítségét a megállapodás eléréséhez az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban.

 (4) Az  e  kormányrendeletben, valamint a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében 
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a  kollégiumok létrehozása és 
működése a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság által megkötött koordinációs 
megállapodásokon alapul.

 (5) Amennyiben az  álláspontok eltérnek a  koordinációs megállapodásokkal kapcsolatban, a  Felügyelet, amennyiben 
a felügyeleti kollégium tagja, az EBFH elé utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban 
kérheti a  segítségét a megállapodás eléréséhez. A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az EBFH 
határozatának megfelelően köteles meghozni a határozatát, amit továbbítani köteles az EBFH-nak és a többi érintett 
felügyeleti hatóságnak.

 (6) A  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott 
rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a  (4)  bekezdés szerinti koordinációs megállapodások meghatározzák 
az alábbiakra vonatkozó eljárásokat:
a) a  11., 12. és 24.  §-ban foglaltakkal összhangban, az  érintett felügyeleti hatóságok közötti döntéshozatali 

folyamat;
b) az (5) bekezdésben és az 5. § (4) bekezdésében említett egyeztetés.

 (7) A csoportfelügyeletért felelős hatóságra és a többi felügyeleti hatóságra ruházott jogok és kötelezettségek sérelme 
nélkül a koordinációs megállapodások további feladatokat bízhatnak a csoportfelügyeletért felelős hatóságra, a többi 
felügyeleti hatóságra vagy az EBFH-ra, amennyiben ez a csoport hatékonyabb felügyeletét eredményezi, és – saját 
feladataik tekintetében – nem akadályozza a felügyeleti kollégium tagjai által végzett felügyeleti tevékenységeket.

 (8) A koordinációs megállapodások ezen kívül meghatározhatják az alábbi eljárásokat:
a) a különösen az 1–4. §, a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 21–23. §, a 27. §, a 28. §, a 37. § és a 39. §-ban meghatározott, 

az érintett felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés;
b) az egyéb felügyeleti hatóságokkal való együttműködés.

 (9) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság a  kollégiumok munkájára és az  EBFH által lefolytatott 
felülvizsgálatok tekintetében tapasztalt bármely releváns nehézségre vonatkozó információt köteles átadni 
az EBFH-nak.

 (10) A csoportfelügyelet e § szerinti koordinációját a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében 
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban kell gyakorolni.

18. A felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információcsere

26. § (1) A  Felügyelet mint a  csoporton belüli egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős hatóság vagy 
csoportfelügyeletért felelős hatóság szorosan együttműködik a  többi érintett felügyeleti hatósággal, különösen 
olyan esetekben, amikor valamely biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi nehézségbe kerül.

 (2) A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság haladéktalanul –  külön 
ez  irányú megkeresés nélkül is – közöl minden releváns – a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 249.  cikk (3)  és 
(4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott szabályozástechnikai és végrehajtástechnikai standardjában 
meghatározott – információt a  többi érintett felügyeleti hatósággal. Ezen információk közé tartoznak különösen 
a  csoport és a  felügyeleti hatóságok intézkedéseire vonatkozó információk, valamint a  csoport által szolgáltatott 
információk.

 (3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az érintett felügyeleti hatóságok és az EBFH rendelkezésére 
bocsátja a csoport jogi struktúrájára, a csoport irányítására és szervezeti felépítésére vonatkozó információkat.

 (4) Ha valamely felügyeleti hatóság releváns információt nem közölt, vagy az együttműködés – különösen a  releváns 
információk cseréje – iránti kérést elutasította, vagy két héten belül nem teljesítette, a Felügyelet az EBFH elé utalhatja 
az ügyet.
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 (5) A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles haladéktalanul 
megbeszélésre hívni a  csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha az  alábbi körülmények 
valamelyikének fennállását észleli:
a) tudomást szerez arról, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító súlyosan megsértette a  szavatolótőke-

szükségletre vonatkozó előírásokat, vagy megsértette a minimális tőkeszükséglettel kapcsolatos előírásokat;
b) tudomást szerez a konszolidált adatokon alapuló csoportszintű szavatolótőke-szükségletre vagy az összesített 

csoportszintű szavatolótőke-szükségletre vonatkozó előírások súlyos megsértéséről, attól függően, hogy 
melyik szavatolótőke-szükségleti számítási módszert alkalmazták; vagy

c) egyéb rendkívüli körülmények állnak vagy álltak fenn.
 (6) A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság az  (5)  bekezdésben 

foglaltakon túl akkor is megbeszélésre hívhatja a csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha 
ennek szükségét látja.

19. A felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés

27. § (1) A  25.  §-ban foglaltak figyelembevételével a  Felügyelet a  többi érintett felügyeleti hatóság felügyeleti feladatai 
szempontjából fontos határozat meghozatala előtt – a felügyeleti kollégium keretében – konzultál a többi, érintett 
felügyeleti hatósággal, a következőkkel kapcsolatban:
a) a  csoporton belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók tulajdonosi szerkezetében, szervezeti vagy irányítási 

struktúrájában bekövetkező változások, amelyekhez a  felügyeleti hatóságok jóváhagyása vagy engedélye 
szükséges;

b) a Bit. 309. § (2) bekezdésében és 310. § (1) és (2) bekezdésében előírt helyreállításhoz rendelkezésre álló időszak 
meghosszabbítására vonatkozó határozat;

c) a  felügyeleti hatóságok által meghozott jelentős szankciók vagy kivételes intézkedések, többek közt 
a  szavatolótőke-szükségleten felül többlettőke-követelmény előírása és a  szavatolótőke-szükséglet 
számításához belső modell használatát korlátozó előírás.

 (2) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja alkalmazásában a  Felügyelet köteles konzultálni a  csoportfelügyeletért felelős 
hatósággal. Ezenkívül, ha egy határozat más felügyeleti hatóságtól kapott információn alapul, annak meghozatala 
előtt az érintett felügyeleti hatóságok kötelesek egymással is konzultálni.

 (3) A 25. §-ban foglaltak figyelembevételével a Felügyelet az egyeztetés elhagyása mellett dönthet sürgős esetben, vagy 
ha az  egyeztetés veszélyeztetné a  határozat végrehajtását. Ebben az  esetben a  Felügyelet haladéktalanul köteles 
tájékoztatni a többi érintett felügyeleti hatóságot.

20. A csoportfelügyeletért felelős hatóságtól származó információkérés a többi felügyeleti hatóság 
felé

28. § (1) A  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság megkeresheti egy másik tagállam – amelyben valamely 
anyavállalat központi irodája van – felügyeleti hatóságait, hogy az anyavállalattól kérjenek ki és továbbítsanak számára 
minden olyan információt, amely szükséges lehet a 25. §-ban meghatározott koordinációs jogai gyakorlásához és 
kötelezettségei teljesítéséhez.

 (2) Ha a  Felügyeletnek mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóságnak olyan – 31.  § (2)–(5)  bekezdése szerinti – 
információra van szüksége, amely egy másik felügyeleti hatóság rendelkezésére áll, úgy köteles ettől a hatóságtól 
kérni az információ rendelkezésre bocsátását.

21. Együttműködés a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások felügyeletéért felelős hatóságokkal

29. §  Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és a Hpt.-ben meghatározott hitelintézet vagy a befektetési vállalkozásokról 
és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi 
CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési vállalkozás, vagy mindkettő közvetlenül vagy közvetetten kapcsolt 
vállalkozás, vagy közös részesedő vállalkozással rendelkeznek, a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság a többi 
vállalkozás felügyeletéért felelős hatósággal együttműködik.
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22. Szakmai titoktartás és az információk bizalmas kezelése

30. §  A csoportfelügyelet keretében kapott információra és a felügyeleti hatóságok közötti, valamint a felügyeleti hatóságok 
és más hatóságok közti információcserére a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 57. § (1), (2) és 
(6) bekezdésének, valamint 163. § (1) és (2) bekezdésének a rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. Az információhoz való hozzáférés

31. § (1) A csoportfelügyelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, valamint kapcsolt vállalkozásaik és részesedő 
vállalkozásaik minden olyan információt kötelesek eljuttatni egymáshoz, amely a csoportfelügyelet szempontjából 
szükséges lehet.

 (2) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – az érintett vállalkozás jellegétől függetlenül – a felügyelet 
céljából minden szükséges információhoz hozzáférhet.

 (3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten könnyíthet az évesnél gyakoribb rendszeres 
felügyeleti jelentéstételi kötelezettségen, amennyiben e  könnyítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra 
vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve a  csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, 
nagyságrendjét és összetettségét.

 (4) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten mentesíthet a tételes jelentések készítése alól, 
ha a mentesítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve a csoport 
üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, valamint a pénzügyi stabilitásra 
vonatkozó célt.

 (5) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság a szükséges információ megszerzése érdekében csak akkor fordulhat 
közvetlenül a  csoporton belüli vállalkozásokhoz, ha ezt az  információt a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól 
vagy viszontbiztosítótól – kérése ellenére – a megszabott határidőn belül nem kapta meg.

24. Az információ ellenőrzése

32. § (1) A Felügyelet Magyarország területén elvégzi a 31. § szerinti információ helyszíni ellenőrzését a következő vállalkozások 
telephelyein:
a) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító;
b) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító kapcsolt vállalkozásai;
c) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatai;
d) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának kapcsolt vállalkozásai.

 (2) Ha a Felügyelet – egyedi esetben – egy csoport részét képező, másik tagállamban található vállalkozást – függetlenül 
attól, hogy az  szabályozott vagy nem – érintő információt kíván ellenőrizni, akkor a  másik tagállam felügyeleti 
hatóságát kell felkérnie az ellenőrzés elvégzésére.

 (3) Amennyiben a Felügyeletet keresik meg a (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a Felügyelet vagy közvetlenül maga 
végzi el az ellenőrzést, vagy engedélyezi – a titoktartási szabályok betartása és betartatása mellett – külső szakértő 
felkérésével vagy magának a kérelmező hatóságnak, hogy azt elvégezze. A Felügyelet köteles írásban tájékoztatni 
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot a hozott intézkedéséről. Az ellenőrzést kérő felügyeleti hatóság részt vehet 
az ellenőrzésben, amennyiben nem közvetlenül maga végzi az ellenőrzést.

 (4) Ha a Felügyelet (2) bekezdés szerinti kérelmét a megkeresett felügyeleti hatóság két héten belül nem teljesíti, vagy ha 
a Felügyelet számára lehetetlenné teszik a (3) bekezdés szerinti részvételhez való jogának gyakorlását, a Felügyelet 
az  EBFH-hoz utalhatja az  ügyet, és az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban kérheti a  segítségét 
a megállapodás eléréséhez.

25. A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés

33. § (1) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság 
–  a  Bit. 108.  §-ában foglaltak értelemszerű alkalmazásával – évente csoportszintű jelentést köteles közzétenni 
a csoport fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről.
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 (2) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság 
– a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság engedélyével – egy összefoglalt, a fizetőképességről és 
a pénzügyi helyzetről szóló jelentést is közzétehet, amely a következőket tartalmazza:
a) az (1) bekezdéssel összhangban közzéteendő csoportszintű információ;
b) a  csoporton belüli bármely leányvállalatra vonatkozó, külön-külön azonosítható és a  Bit. 108.  §-ában 

foglaltakkal összhangban közzéteendő információ.
 (3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az engedély megadását megelőzően konzultál a felügyeleti 

kollégium tagjaival, és véleményüket figyelembe veszi.
 (4) Ha a  (2)  bekezdésben említett jelentés nem tartalmaz olyan információt, amelynek rendelkezésre bocsátását 

a csoporton belüli leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság megköveteli az összehasonlítható vállalkozásoktól, 
és amennyiben a mulasztás jelentős, a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság kötelezheti az érintett leányvállalatot 
a szükséges kiegészítő információ közzétételére.

26. Csoportszerkezet

34. §  A biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok a csoport szintjén 
évente kötelesek közzétenni a  csoport jogi, valamint irányítási és szervezeti felépítését, ideértve a  csoporthoz 
tartozó valamennyi leányvállalat leírását, valamint a csoporthoz tartozó vállalatokkal és a fontosabb fiókvállalatokkal 
kapcsolatos tájékoztatást is.

27. Biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok ügyviteli, ügyvezető vagy 
felügyelő testülete

35. §  A biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületi 
tagjainak a feladataik elvégzésére szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak kell lenniük.

28. Végrehajtási intézkedések

36. § (1) Ha a  csoporthoz tartozó biztosítók vagy viszontbiztosítók nem teljesítik az  5–23.  §-ban foglalt követelményeket, 
vagy ha teljesítik azokat, de a szavatolótőke-megfelelés teljesülése mégsem biztosított, vagy ha a csoporton belüli 
ügyletek vagy a kockázatkoncentrációk fenyegetik a biztosítók vagy viszontbiztosítók pénzügyi helyzetét, a helyzet 
mihamarabbi rendezése érdekében:
a) a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság tekintetében a  csoportfelügyeletért 

felelős hatóság;
b) a biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében a felügyeleti hatóságok
hozzák meg a szükséges intézkedéseket.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság 
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság központi irodája van, akkor köteles tájékoztatni az említett felügyeleti hatóságokat a megállapításairól, 
hogy azok meghozhassák a szükséges intézkedéseket.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben a  Felügyelet mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság 
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a  biztosító vagy viszontbiztosító központi irodája 
van, akkor köteles tájékoztatni az  említett felügyeleti hatóságokat a  megállapításairól, hogy azok meghozhassák 
a szükséges intézkedéseket.

 (4) A  Felügyelet mint csoportfelügyeletért felelős hatóság, figyelembe véve a  csoport részét képező valamennyi 
vállalkozás üzleti tevékenysége kockázatainak jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, meghozza a Bit. 291. §-a 
szerinti szükséges intézkedéseket a biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok tekintetében. 
A  Felügyelet, amennyiben érintett felügyeleti hatóságként jár el, a  csoportfelügyeletért felelős hatósággal 
összehangolja intézkedéseit.

 (5) A Felügyelet szorosan együttműködik a többi érintett felügyeleti hatósággal az ilyen intézkedések eredményességének 
biztosítása érdekében, különösen, ha a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság 
ügyvezetése nem a központi irodájával megegyező tagállamban található.

 (6) A  Felügyelet az  e  §-ban foglalt jogait és kötelezettségeit a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 258.  cikk 
(3) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében foglaltakkal összhangban gyakorolja.
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29. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatok: az egyenértékűség vizsgálata

37. § (1) A  Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy azon biztosítók vagy viszontbiztosítók, amelyeknek 
anyavállalata harmadik országban rendelkezik központi irodával, olyan harmadik országbeli felügyeleti hatóság 
általi felügyelet alá tartoznak-e, amely egyenértékű azon biztosítók vagy viszontbiztosítók csoportfelügyeletét 
illetően az  e  kormányrendeletben előírt felügyelettel, amelyek részesedési viszonnyal rendelkeznek legalább egy 
biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik országbeli viszontbiztosítóban, 
vagy amelyeknek anyavállalata az Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaság.

 (2) Ha a  Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes 
egyenértékűségéről, az ellenőrzést – az anyavállalat vagy az Európai Unióban engedélyezett bármely biztosító vagy 
viszontbiztosító kezdeményezésére vagy hivatalból – a Felügyeletnek mint a csoportfelügyeletért felelős hatóságnak 
kell elvégeznie (a továbbiakban: eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság).

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatása során a  Felügyelet mint eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság 
–  mielőtt határozna az  egyenértékűségről – az  EBFH-val való együttműködés mellett konzultál a  többi érintett 
felügyeleti hatósággal. Az  egyenértékűségről hozott határozatot a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 260.  cikk 
(2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben meghatározott kritériumok szerint 
kell meghozni, és arról tájékoztatni kell az  EBFH-t és az  érintett felügyeleti hatóságokat. A  Felügyelet mint eljáró 
csoportfelügyeletért felelős hatóság harmadik országokkal szemben nem hozhat olyan határozatot, amely ellentmond 
az  azzal az  országgal kapcsolatban hozott korábbi határozatok tartalmának, kivéve, ha a  fogadó országban vagy 
a harmadik országban a vonatkozó szabályozás jelentősen megváltozott.

 (4) Ha a Felügyelet nem eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóság, és nem ért egyet 
a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 260. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott 
rendeleteiben meghatározott kritériumok alapján meghozott határozattal, az  ügyet az  eljáró csoportfelügyeletért 
felelős hatóság határozatáról szóló értesítést követő három hónapon belül az EBFH-hoz utalhatja, és az 1094/2010/EU 
rendelet 19. cikkével összhangban kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez.

 (5) Ha a  Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes 
egyenértékűségéről, akkor a 32. § alkalmazandó, feltéve, ha a Felügyelet gyakorolja az Európai Unión kívül székhellyel 
rendelkező anyavállalatok felett a felügyeletet.

 (6) Ha bizottsági határozat születik arról, hogy a  harmadik ország prudenciális rendszere ideiglenesen egyenértékű, 
a  38.  § alkalmazandó, kivéve, ha van olyan tagállami biztosító vagy viszontbiztosító, amelynek mérlegfőösszege 
meghaladja az Európai Unión kívül található anyavállalat mérlegfőösszegét. Ebben az esetben a csoportfelügyeletért 
felelős hatóság feladatát a megbízott csoportfelügyeletért felelős hatóság látja el.

30. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalattal kapcsolatos egyenértékűség

38. § (1) A 37. § szerinti egyenértékű felügyelet esetén a Felügyelet a harmadik országbeli felügyeleti hatóságok által végzett 
egyenértékű csoportfelügyeletre támaszkodik, a (2) bekezdéssel összhangban.

 (2) A 23–36. § megfelelően alkalmazandó a harmadik országok felügyeleti hatóságaival való együttműködésre is.

31. Harmadik országokban működő anyavállalatokkal kapcsolatosan az egyenértékűség hiánya

39. § (1) A 30. § szerinti egyenértékű felügyelet hiányában, vagy ha ideiglenes egyenértékűség esetén – a 37. § (6) bekezdésével 
összhangban – a  41.  § nem alkalmazható, akkor a  Felügyeletnek a  biztosítókra vagy viszontbiztosítókra a  (4) és 
(5) bekezdésben meghatározott intézkedések valamelyikét kell alkalmaznia.

 (2) Az 5–36. §-ban meghatározott általános elvek és módszerek alkalmazandók a biztosítói holdingtársaság, a vegyes 
pénzügyi holdingtársaság, a harmadik országbeli biztosító vagy a harmadik országbeli viszontbiztosító szintjén is.

 (3) Kizárólag az összevont alapon számított szavatolótőke-megfelelés kiszámításának céljából az anyavállalatot úgy kell 
kezelni, mintha a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez figyelembe vehető szavatoló tőke tekintetében a Bit. 99. és 
100. §-ában meghatározott azonos feltételek hatálya és a következők egyikének hatálya alá tartozó biztosító vagy 
viszontbiztosító lenne:
a) biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság esetében a  9.  § (1)–(4)  bekezdésében 

kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet;
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b) harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító esetében a  9.  § (5)–(12)  bekezdésében 
kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet.

 (4) A  Felügyelet a  Bit. 291.  §-ában meghatározott olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyek biztosítják a  csoporton 
belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletét. Ezen intézkedéseket,
a) ha nem a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti 

hatóság jóváhagyását,
b) ha a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a  többi érintett felügyeleti hatósággal 

folytatott egyeztetést
követően lehet meghozni.

 (5) A  Felügyelet előírhatja olyan biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság létrehozását, 
amelynek központi irodája Magyarországon van, és e kormányrendelet rendelkezéseit alkalmazhatja azon csoporthoz 
tartozó biztosítókra vagy viszontbiztosítókra, amelynek élén ez a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság áll.

 (6) Az  (1)  bekezdés alapján választott intézkedésnek lehetővé kell tennie az  e  kormányrendeletben meghatározott 
csoportfelügyelet célkitűzéseinek elérését, és értesíteni kell róla a többi érintett felügyeleti hatóságot és a Bizottságot 
is.

32. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatokkal kapcsolatos szintek

40. § (1) Ha a 37. § szerinti anyavállalat maga is a harmadik országban központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság 
vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, illetve harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata, 
a Felügyelet a 37. §-ban előírt ellenőrzést csak az olyan legfőbb anyavállalat szintjén alkalmazza, amely egy harmadik 
országbeli biztosítói holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság, harmadik országbeli 
biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító.

 (2) A  Felügyelet a  37.  § szerinti egyenértékű felügyelet hiánya esetén új ellenőrzést végezhet azon az  alacsonyabb 
szinten, ahol a  biztosítók vagy viszontbiztosítók anyavállalata található. Ez  lehet a  harmadik országbeli biztosítói 
holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság, harmadik országbeli biztosító vagy 
harmadik országbeli viszontbiztosító szintje is. Ebben az  esetben a  Felügyelet mint a  37.  § (2)  bekezdése szerint 
eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles megindokolni a  döntését a  csoportnak. A  39.  § rendelkezései 
megfelelően alkalmazandóak.

33. Csoporton belüli ügyletek

41. § (1) Ha egy vagy több biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság, és 
a  Felügyelet ezen biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős, akkor egyben általános felügyeletet is 
gyakorol az említett biztosítók vagy viszontbiztosítók és a vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság és annak 
kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek felett is.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 22. §, a 27–32. § és a 36. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

II. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

43. §  A Bit. 441.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazandó csoportszinten a  részesedéssel rendelkező biztosítókra és 
viszontbiztosítókra, biztosítói holdingtársaságokra és vegyes pénzügyi holdingtársaságokra a  31.  § és a  33.  § 
értelmében azzal, hogy a Bit. 441. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidők hat héttel hosszabbak.

44. § (1) 2022. március 31-ig a  Felügyelet – kérelemre – engedélyezheti a  biztosítók vagy viszontbiztosítók legfőbb 
anyavállalatainak egy csoportszintű belső modell alkalmazásának jóváhagyását a csoport egy részére vonatkozóan, 
amennyiben a biztosító és a legfőbb anyavállalat székhelye ugyanabban a tagállamban van, és a csoportnak ez a része 
egy különálló részt alkot a csoport többi részétől a jelentősen különböző kockázati profilja miatt.
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 (2) Az  5.  §-tól eltérően, a  Bit. 441.  §-ában, továbbá a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és 
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott átmeneti rendelkezések csoportszinten 
megfelelően alkalmazandók.

 (3) Az  5.  §-tól eltérően, az  (1)  bekezdésben meghatározott átmeneti rendelkezések megfelelően alkalmazandók 
csoportszinten és azokban az esetekben, amikor egy csoport részesedéssel rendelkező biztosítói vagy viszontbiztosítói 
teljesítik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény vagy a viszontbiztosítókról szóló 
2007. évi CLIX. törvény 2015. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti korrigált szavatolótőke-követelményt, 
de nem teljesítik az  e  kormányrendeletben meghatározottak szerinti csoportszintű szavatolótőke-szükséglet 
követelményét.

45. §  Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

2016. évi CLXXXII. törvény
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET
EGYES ADÓZÁST ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET 
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (4) bekezdésében a „10” szövegrészek helyébe a „9” szöveg lép.

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

2. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a 11. §-t követően a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről 
szóló törvény szerinti reklámhordozó.”

3. §  A Htv. a 12. §-t követően a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a  reklámhordozó Polgári Törvénykönyv 
szerinti tulajdonosa.”

4. §  A Htv. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  11/A.  § szerinti esetben az  adókötelezettség a  reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági 
engedély kiadását, engedély hiányában a  reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján 
keletkezik. Az  adókötelezettség a  reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban 
az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.”

5. §  A Htv. a 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  11/A.  § szerinti esetben az  adó alapja a  reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két 
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  A Htv. a 16. §-t követően a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az adó évi mértékének felső határa a 15/A. § szerinti adóalap esetén 12 000 Ft/m2.”

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

7. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 62.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az  átruházás 
a  megszerzés évében vagy az  azt követő öt évben történik, az  (1)–(3)  bekezdés szerint kiszámított összeg  
(e § alkalmazásában: számított összeg)
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.”

8. §  Az Szja tv.
 1. 3. § 5. pontjában a „legfeljebb 10 százalék” szövegrész helyébe a „kevesebb, mint 9 százalék” szöveg,
 2. 29.  §-ában a  „27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a  „22 százalékos 

mértékű egészségügyi hozzájárulás” szöveg, a „megállapított jövedelem 78 százalékát” szövegrész helyébe 
a „megállapított jövedelem 82 százalékát” szöveg,

 3. 29.  §-ában a  „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a  „20 százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájárulás” szöveg, a „megállapított jövedelem 82 százalékát” szövegrész helyébe 
a „megállapított jövedelem 83 százalékát” szöveg,

 4. 47.  § (5)  bekezdésében a  „megállapított rész 78 százaléka” szövegrész helyébe a  „megállapított rész 
82 százaléka” szöveg, a „27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szövegrész helyébe 
a „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szöveg,

 5. 47.  § (5)  bekezdésében a  „megállapított rész 82 százaléka” szövegrész helyébe a  „megállapított rész 
83 százaléka” szöveg, a „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szövegrész helyébe 
a „20 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szöveg,

 6. 49. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleget az adóelőleg-alap 
500 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal, a meghaladó részre 19 százalékkal állapítja meg” 
szövegrész helyébe az „a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg az adóelőleg-alap 9 százaléka” szöveg,

 7. 49/B. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a „módosított vállalkozói adóalap – 500 millió forintot meg nem 
haladó összege után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék” szövegrész helyébe a „módosított vállalkozói 
adóalap – 9 százaléka” szöveg,

 8. 49/B.  § (10)  bekezdésében az „adóévi összegét az  adóévben érvényesített összes kedvezmény értékéből 
az 500 millió forintot meg nem haladó rész után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék adómértékkel kell 
kiszámítani” szövegrész helyébe az „adóévi összege az adóévben érvényesített összes kedvezmény 9 százaléka” 
szöveg,

 9. 62/A.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „(4) és (6)  bekezdése nem alkalmazhatók” szövegrész helyébe 
a „(4) bekezdése nem alkalmazható” szöveg,

10. 63. § (10) bekezdésében a „(4), illetve (6) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésének” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Szja tv. 62. § (6) bekezdése.

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

10. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 7. § (1) bekezdése 
a következő m) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„m) a  korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a  szerzést követő 
tőkeemelésre tekintettel a  bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a  részesedés szerzésének adóévében 
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és az  azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként legfeljebb 20 millió forint, figyelemmel  
a (8)–(8d) bekezdésben foglaltakra,”

11. §  A Tao. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka.”

12. § (1) A Tao. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adózó a  (2) és (4)  bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése 
szerint – a  támogatás (juttatás) adóéve és az  azt követő adóévek adójából, de utoljára a  támogatás (juttatás) 
naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül 
attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy az adózó a (8) bekezdés szerint arra jogosult szervezet részére a (6) bekezdésben 
meghatározott kiegészítő támogatást a támogatás juttatásának adóévében megfizeti.”

 (2) A Tao. törvény 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás az  adókedvezményre jogosító támogatási igazolásban 
meghatározott összeg 19. § szerinti adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka.”

 (3) A Tao. törvény 22. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha az  adózó a  (6)  bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatást a  támogatás adóévét követően, de 
legkésőbb a  támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg, 
akkor az (1) bekezdés szerinti adókedvezményt legfeljebb az e §-ban foglaltak szerint a részére kiállított támogatási 
igazolásban szereplő összeg 80 százalékáig veheti igénybe.”

13. §  A Tao. törvény 22/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  adózó az  adókedvezményt a  beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint 
a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő tizenkét adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve 
a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévben veheti igénybe.”

14. § (1) A Tao. törvény 22/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  adózó a  (3)  bekezdés szerint a  részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – 
a  támogatás (juttatás) adóéve és az  azt követő adóévek adójából, de utoljára a  támogatás (juttatás) naptári évét 
követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából – feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló 
kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása 
– adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e  támogatással nem növeli adózás előtti eredményét 
az adóalap megállapításakor.”

 (2) A Tao. törvény 22/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. § szerinti adókulccsal számított értéke legalább 
75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében, kizárólag a  szerződésben meghatározott 
sporttevékenység támogatása érdekében
a) az (1) bekezdés a)–d) pontja hatálya alá tartozó támogatás esetén – az adózó döntése szerint – vagy a támogatási 
igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére, vagy 
az  e  látvány-csapatsport keretében vagy érdekében az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottak szerint 
működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány részére,
b) az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott támogatás esetén a  támogatásban részesített Magyar Olimpiai 
Bizottság részére
a támogatás adóévében megfizetni.”

15. §  A Tao. törvény 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, 
hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik.”

16. §  A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (47)–(52) bekezdéssel egészül ki:
„(47) A 18/D. § (1) és (7) bekezdésének alkalmazásában az áttérést megelőző adóév fizetendő adóját az adózó a 19. § 
áttérés adóévének első napján hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel számítottan veszi figyelembe.
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(48) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel megállapított 
22/B. § (6) bekezdését első alkalommal a 2016. december 31-ét követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti 
bejelentésekben és kérelmekben szereplő beruházások vonatkozásában lehet alkalmazni.
(49) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel megállapított 
22/C. § (2) bekezdését első alkalommal a 2011–2012-es támogatási időszakra nyújtott támogatások kapcsán lehet 
alkalmazni.
(50) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel hatályon 
kívül helyezett 22. § (7) bekezdését és 22/C. § (3b) bekezdését a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére nyújtott 
támogatásokra is alkalmazni kell.
(51) Annak az  adózónak, amely a  2015. adóévi társasági adókötelezettség megállapítása során a  2015. adóévben 
hatályos 19.  § (1)  bekezdése szerinti mértéket alkalmazta, a  26.  §-ban foglaltaktól eltérően a  2017. adóév első 
félévében fizetendő adóelőlege a  2015. adóévre fizetendő adója kilenc tizenkilenced részének 20 millió forinttal 
növelt összegének 50 százaléka, de legfeljebb a 2015. adóévre fizetendő adója összegének fele. A 2017. adóév első 
félévében fizetendő adóelőleg összegéről az állami adó- és vámhatóság 2017. adóév első hónapjának 15. napjáig 
határozatban dönt.
(52) A 26. §-ban foglaltaktól eltérően a 2017. adóév második félévében, és a 2018. adóév első félévében fizetendő 
adóelőleget a  19.  § 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel számítottan (ideértve 
különösen az adókedvezmények összegét) kell megállapítani.”

17. §  A Tao. törvény 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

18. §  A Tao. törvény
1. 4.  § 11.  pont nyitó szövegrészében és 4.  § 11.  pont c)  alpontjában a „10 százalékot” szövegrész helyébe  

a „9 százalékot” szöveg;
2. 15/A.  § (6)  bekezdésében a „19.  § (1)  bekezdése szerinti mértékkel” szövegrész helyébe a „19.  § szerinti 

adókulccsal” szöveg;
3. 26/A. § (8) bekezdésében a „19 százalékával” szövegrész helyébe a „9 százalékával” szöveg;
4. 26/A. § (11) bekezdésében a „19%-ának” szövegrész helyébe a „9 százalékának” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti a Tao. törvény
1. 22. § (7) bekezdése;
2. 22. § (8) bekezdésében az „és (7)” szövegrész;
3. 22/C. § (3) bekezdés a) pontjában az „és (3b)” szövegrész;
4. 22/C. § (3b) bekezdése.

5. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

20. §  Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Eho tv.) 3.  § (1)  bekezdésében  
a „27 százalékos mértékű” szövegrész helyébe a „22 százalékos mértékű” szöveg lép.

21. §  Az Eho tv. 3. § (1) bekezdésében a „22 százalékos mértékű” szövegrész helyébe a „20 százalékos mértékű” szöveg lép.

6. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

22. §  A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi 
CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő 
foglalkoztatás esetére az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CLVI. törvény (a  továbbiakban: Eat.) szerinti szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti 
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meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra megillető, 
az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal 
nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után az Eat. 
459. § (1) bekezdése szerinti adó mértékének 50 százalékával megállapított összeggel.”

23. §  A Pftv. 16/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki a rehabilitációs hatóság által 
végzett hatályos komplex minősítés szerint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában, vagy b) pont ba) vagy bb) alpontjában 
foglalt minősítési kategóriába tartozik.
(2) Rehabilitációs kártyára az  a  személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.
(3) A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdés 
szerinti feltétel nem teljesül.”

24. §  A Pftv. 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel 
fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból 
adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a  minimálbér 
kétszeresének az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték szerinti része.”

7. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló  
2010. évi XC. törvény módosítása

25. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az  Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a  jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban 
a  kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani vagy fel kell tüntetni 
az  állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó 
bevallásban;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény alkalmazásában – figyelemmel a d) pont rendelkezésére – nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
(a továbbiakban: Eat.) alkalmazásában – figyelemmel a d) pont rendelkezésére – nem kell a szociális hozzájárulási adó 
alapjának tekinteni;
d) a b) és c) pont rendelkezésétől eltérően, a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem 
járó részére kifizetett munkabért, illetmény összegét szociális hozzájárulási adó alapként és nyugdíj alapjául szolgáló 
jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati időként 
kell figyelembe venni.
(4) A szociális hozzájárulási adó alapjának nem minősülő különadó-alap után a kifizető az egészségügyi hozzájárulásról 
szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulást fizet. A (3) bekezdés d) pontjában 
említett különadó-alap után a kifizető az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű szociális hozzájárulási 
adót fizet, továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10. § szerinti adó megfizetésével teljesíti.”

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

26. §  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 4. § (1b) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az  azon foglalkoztatott természetes személyeknek 
(munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő 
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel 
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érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel 
a  tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya az Eat. 462/F. §-ában meghatározott, kutatók foglalkoztatása 
után járó az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték szerinti szociális hozzájárulási adókedvezményt 
érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része vehető 
figyelembe. E  bekezdés alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak az  a  foglalkoztatás minősül, amelynek 
munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.”

9. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLVI. törvény módosítása

27. §  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
(a továbbiakban: Eat.) 459. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke 22 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított adó (számított adó), csökkentve az adó 
fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”

28. §  Az Eat. 459. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke 20 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított adó (számított adó), csökkentve az adó 
fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”

29. §  Az Eat. a következő 467/J. §-sal egészül ki:
„467/J. § (1) Az adó, az adókedvezmény mértékének változása esetén az adó alanya a megváltozott adómértéket, 
kedvezménymértéket arra a  hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban 
a megváltozott adómérték, kedvezménymérték hatályba lép.
(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel módosított 462/H.  § (2)  bekezdését az  egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény hatálybalépését magában foglaló adóévet követő első 
hónaptól alkalmazza.”

30. §  Az Eat.
 1. 461. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 

100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
 2. 462.  § (3)  bekezdésében a „munkabérnek, de legfeljebb a  minimálbér kétszeresének a  13,5 százalékával” 

szövegrész helyébe a „munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti 
adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;

 3. 462/A. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb a minimálbér kétszeresének huszonhét százalékával” szövegrész 
helyébe a „de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított 
összeggel” szöveg;

 4. 462/B. § (2) bekezdésében a „100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § 
(1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg;

 5. 462/B. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 
100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;

 6. 462/C. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 
100 ezer forint után a  459.  § (1)  bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg, a „14,5 
százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 
50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;

 7. 462/D.  § (2)  bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer 
forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg, a „14,5 százalékával” 
szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított 
összeggel” szöveg;
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 8. 462/D. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 
100 ezer forint után a  459.  § (1)  bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg, a „14,5 
százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával 
megállapított összeggel” szöveg;

 9. 462/E. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 
100 ezer forint után a  459.  § (1)  bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg, a „14,5 
százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával 
megállapított összeggel” szöveg;

10. 462/F. § (2) bekezdés a) pontjában a „de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de 
legfeljebb 500 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg;

11. 462/F.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe 
a „de legfeljebb 200 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított 
összeggel” szöveg;

12. 462/G. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 
100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;

13. 462/H.  § (2)  bekezdésében az „50 százalékának 19 százalékos adókulccsal számított összegével” szövegrész 
helyébe az „50 százalékának a Tao. törvény 19. §-a szerinti adókulccsal számított összegével” szöveg;

lép.

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

31. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.)
1. 10. § (1) bekezdésében az „ellátások számításának alapja havi 81 300 forint” szövegrész helyébe az „ellátások 

számításának alapja havi 90 000 forint” szöveg, a „136 250 forint” szövegrész helyébe a „150 000 forint” szöveg,
2. 21. § (1) bekezdésében a „16” szövegrész helyébe a „14” szöveg
lép.

32. §  A Katv.
1. 10. § (1) bekezdésében az „ellátások számításának alapja havi 90 000 forint” szövegrész helyébe a „ellátások 

számításának alapja havi 93 500 forint” szöveg, a „150 000 forint” szövegrész helyébe a „157 000 forint” szöveg,
2. 21. § (1) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „13” szöveg,
3. 23. § (2) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „13” szöveg
lép.

11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása

33. §  Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 33. §-ának a Katv. 23. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése 
a „16” szövegrész helyett a „14” szöveggel lép hatályba.

12. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény 
módosítása

34. §  Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény
1. 16. § (2) bekezdése,
2. 22. §-a,
3. 53. §-a.
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II. FEJEZET
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK, A BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK, A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉS 
AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

35. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 12.  § (13)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(13) A (12) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító 
szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító szervezettel, 
a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott 
követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

 (2) A Bszt. 12. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához szükséges 
adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények teljesülésének 
vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás befejezéséig jogosult 
kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(16) A  tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket betöltő 
személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik. Az eljárásban 
részt vevő munkatársakat a  tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is.”

36. §  A Bszt . 117. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési vállalkozásban és az árutőzsdei szolgáltatóban)
„e) a  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt 
a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.”
[személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az üzleti titkot – a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel – időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni.]

37. §  A Bszt. 180. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„a) a  befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének, a  kiegészítő szolgáltatás nyújtásának és az  árutőzsdei 
szolgáltatás nyújtásának személyi, tárgyi, technikai, biztonsági feltételeit és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi 
adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)

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

38. § (1) Az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) 12/A.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító 
szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító szervezettel, 
a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott 
követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

 (2) Az Fsztv. 12/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához szükséges 
adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények teljesülésének 
vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás befejezéséig jogosult 
kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(5) A  tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket betöltő 
személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik. Az eljárásban 
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részt vevő munkatársakat a  tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is”

39. §  Az Fsztv. 60. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Fizetési titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„d) a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által megbízott tanúsító szervezet és 
alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.”

40. §  Az Fsztv. 88. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a  pénzforgalmi intézmény, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a  pénzforgalmi szolgáltatási, 
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző Posta Elszámoló Központot működtető intézmény informatikai 
rendszerének biztonsági követelményeit, továbbá a  pénzforgalmi intézmény, az  elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény vonatkozásában a biztonsági tanúsítási eljárás lefolytatásának – általános forgalmi adó nélkül számított – 
maximális díjára vonatkozó mértéket és”

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

41. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 67/A. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító 
szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító szervezettel, 
a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott 
követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

 (2) A Hpt. 67/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához szükséges 
adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények teljesülésének 
vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás befejezéséig jogosult 
kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(5) A  tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket betöltő 
személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti tikokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik. Az eljárásban 
részt vevő munkatársakat a  tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is”

42. §  A Hpt. 161. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„d) a  pénzügyi intézmény által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a  tanúsítási eljárás lefolytatása 
keretében ismeri meg.”

43. §  A Hpt. 290. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„c) a 3. § (1) bekezdésében, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások, illetve kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatások folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekre, továbbá a tanúsítási eljárás – általános 
forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott feltételekre,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

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

44. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 94.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító 
szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító szervezettel, 
a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott 
követelményeket külön jogszabály határozza meg.”
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 (2) A Bit. 94. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához szükséges 
adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények teljesülésének 
vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás befejezéséig jogosult 
kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(8) A  tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket betöltő 
személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik. Az eljárásban 
részt vevő munkatársakat a  tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is.”

45. §  A Bit. 137. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„c) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a  tanúsítási eljárás 
lefolytatása keretében ismeri meg.”

46. §  A Bit. 437. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a  biztosítók és viszontbiztosítók informatikai rendszere védelmének követelményeire és a  tanúsítási eljárás 
– általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott követelményeire,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

III. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

47. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5.  §-a a  következő 
(10)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A sportigazgatási szerv a sportcélú ingatlan elidegenítéséhez szükséges hozzájárulást az erre irányuló kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül – az  (5)  bekezdés szerinti feltételektől függetlenül – köteles kiadni abban 
az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti elidegenítési tilalom időtartamából hátralevő idő nem haladja meg az 5 évet 
és az érintett sportcélú ingatlan elidegenítése folytán a magyar állam szerzi meg 1/1 tulajdoni arányban a sportcélú 
ingatlan tulajdonjogát.
(11) A  (10)  bekezdés szerinti esetben a  (4)  bekezdés szerinti elidegenítési és terhelési tilalom a  magyar állam 
tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg megszűnik.
(12) A sportigazgatási szerv a sportcélú ingatlan megterheléséhez szükséges hozzájárulást az erre irányuló kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül – az  (5)  bekezdés szerinti feltételektől függetlenül – köteles kiadni abban 
az esetben, ha a  (4) bekezdés szerinti terhelési tilalom időtartamából hátralevő idő nem haladja meg az 5 évet és 
a megterhelés folytán a magyar állam szerez jogosultságot az érintett sportcélú ingatlanon.
(13) A (10) bekezdés, illetve a (12) bekezdés alkalmazása esetén a magyar állam által a tulajdonjog, illetve egyéb vagyoni 
értékű jog megszerzéséért teljesítendő ellenérték nem haladhatja meg az érintett ingatlan, illetve vagyoni értékű 
jog igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értékének az  1. számú mellékletben meghatározott 
értékekkel csökkentett összegét.
(14) A  (10) és (12)  bekezdés szerinti kérelemhez a  sportszervezet mint kérelmező az  ingatlan tulajdonjoga 
megszerzésének időpontját igazoló okiratot, valamint az  ingatlan (10)  bekezdés szerinti elidegenítésére, illetve 
(12)  bekezdés szerinti terhelésére vonatkozó okiratokat, valamint a  (13)  bekezdés szerinti értékbecslést köteles 
csatolni.”

48. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 16.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„16. § 2012. január 1-je után ingyenesen szerzett sportcélú ingatlanok esetében az 5. § (5) bekezdés a) és b) pontjában 
foglalt rendelkezések, valamint a (10) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.”
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49. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő 16/A. §-sal 
egészül ki:
„16/A. § Az 5. § (10) bekezdése alapján a magyar állam tulajdonába került sportcélú ingatlan esetében a Kormány 
nyilvános határozatban dönthet az ingatlan sportcéltól eltérő hasznosításáról.”

50. §  Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a 2. melléklet szerinti 
1. melléklettel egészül ki.

18. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

51. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében a „kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) összege” szövegrész helyébe a „kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve 
a garantált bérminimum összege” szöveg lép.

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

52. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugdíjbiztosítás szervei közreműködésével nyújtott juttatások nyújtása, 
valamint a  nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásokkal és a  nyugdíjbiztosítás szervei közreműködésével 
nyújtott juttatásokkal kapcsolatos kormányzati tájékoztatás céljából, a tájékoztatás teljesítéséhez, valamint a juttatás 
nyújtásához és nyújtásának ellenőrzéséhez szükséges időtartamban kezelhetik az ellátásban, juttatásban részesülő 
személyek nevére, lakcímére, nyugdíjfolyósítási törzsszámára és a folyósított ellátásra, nyújtott juttatásra vonatkozó 
adatokat.”

20. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

53. §  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
(a továbbiakban: Grt.) 5/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A reklámközvetítő a reklám közzétevőjétől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési 
tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül – a  reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó 
díjon felül – ajándékot, a  reklám közzétevőjétől vagy a  nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőtől kapott 
árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A reklám közzétevője vagy a nevében 
eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a reklámközvetítő részére árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más 
juttatást nem adhat.”

54. §  A Grt. 5/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a reklámszolgáltató, aki a reklám közzététele tekintetében tervezési, tanácsadási vagy a reklám közzétételére 
alkalmas eszköz kiválasztására – ide nem értve a  reklámközvetítést – vonatkozó szolgáltatást nyújt, a  reklám 
közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező személytől vagy a  nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőtől 
ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A reklám közzétételére 
alkalmas eszközzel rendelkező személy vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a reklám közzététele 
tekintetében tervezési, tanácsadási vagy a  reklám közzétételére alkalmas eszköz kiválasztására – ide nem értve 
a reklámközvetítést – vonatkozó szolgáltatást nyújtó reklámszolgáltató részére árengedményt, kedvezményt, vagyoni 
előnyt vagy más juttatást nem adhat.”

55. §  A Grt. 5/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/F.  § (1) Az  5/C.  § és az  5/D.  § (1) és (4)  bekezdésének megsértése esetén a  fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 
A fogyasztóvédelmi bírság összege az elért vagyoni előny ötvenszerese. A fogyasztóvédelmi bírságot azzal szemben 
kell kiszabni, akinél a vagyoni előny jelentkezik, illetve aki a vagyoni előnyt nyújtja.
(2) Amennyiben az állami adóhatóságnak az 5/C. § és az 5/D. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak megsértésére utaló 
körülmény jut tudomására, abban az  esetben köteles ezt haladéktalanul a  fogyasztóvédelmi hatóság tudomására 
juttatni.
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(3) A reklámközvetítésre vonatkozó szerződésnek, illetve a reklám közzétételére irányuló szerződésnek az 5/C. § és 
az 5/D. § (1) bekezdésébe ütköző rendelkezése semmis.”

56. §  A Grt. a következő 5/G. §-sal egészül ki:
„5/G.  § Az  5/C.  § és az  5/D.  § (1) és (4)  bekezdésének megsértése esetén a  Gazdasági Versenyhivatal köteles 
versenyfelügyeleti eljárást lefolytatni az érintett személyekkel, illetve szervezetekkel szemben.”

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

57. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a  szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó 
egyes ügyekben a kiadmányozási jogot
a) a szervvel állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetőként betöltött jogviszonyban álló személyre,
b) a szervvel vezetői munkakörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,
c) a szervvel vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati jogviszonyban álló személyre,
d) a szervvel vezető beosztással rendelkező hivatásos szolgálati viszonyban álló személyre,
e) a szervvel vezető beosztással rendelkező katonai szolgálati viszonyban álló személyre, illetve
f ) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló és kormányrendeletben a központi államigazgatási szervnél irányítási 
jogkörrel felruházott kormánybiztosra
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.”

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 35–46. §, az 53–54. § és az 56. § a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 7. §, a 8. § 1., 2., 4., 6–10. pontja, a 9–20. §, a 22–27. §, a 29–31. §, az 51. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén 

lép hatályba.
 (4) Az 57. § 2017. január 2-án lép hatályba.
 (5) Az 55. § a törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (6) A 2–6. §, a 8. § 3. és 5. pontja, a 21. §, a 28. § és a 32. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 53

1. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez

A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8.  § (1)  bekezdésének d)  pontja alkalmazásában nem a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]
„12. a 22. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás és a 22/C. § (3a) bekezdésében meghatározott 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege;”

2. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez
„1. melléklet az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvényhez

Forgalmi értéket az elidegenítési és terhelési tilalomból még fennálló évek alapján csökkentő összeg

fennálló elidegenítési és terhelési 
tilalom időtartama (év)

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x [elidegenítési és terhelési tilalom fennálló időtartama (év)/15]

1 értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 1/15

2 értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 2/15

3 értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 3/15

4 értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 4/15

5 értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 5/15

A nemzetgazdasági miniszter 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. független közvetítő: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Hpt.) 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott független közvetítő;
2. függő közvetítő: a Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott függő közvetítő.

2. § (1) A  független közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  pénzügyi szolgáltatást igénybe venni 
szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:
a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a  pénzügyi intézmény megbízásából jár el 

a  pénzügyi intézmény vagy a  pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a  pénzügyi 
szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f ) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
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g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a  megbízó pénzügyi intézménytől kap-e 
közvetítői díjat, és
ga) ha ismert, annak összegéről,
gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj 

a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
h) alkuszként a  fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a  díj 

kiszámításának módjáról,
i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának 

igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás 

közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.
 (2) Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő a  fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy 

mennyiben tér el egymástól a  fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás 
mértéke.

 (3) A független közvetítő köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást kérni.

3. § (1) A  (2)  bekezdésben meghatározott eset kivételével a  független közvetítő – ide nem értve az  alkuszt – a  pénzügyi 
szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a  fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a  piacon 
hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon 
írásban vagy más tartós adathordozón átadja.

 (2) Ha a  független közvetítő kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át 
a fogyasztónak.

 (3) A  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  független közvetítő a  fogyasztó tájékoztatása alapján 
felméri a  fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az  indokokat, amelyek a  független közvetítő által 
e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 (4) Az alkusz a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges ajánlatot, 
amely a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas.

 (5) A többes ügynök és az alkusz felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

4. §  A függő közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  fogyasztó részére írásban vagy más tartós 
adathordozón igazolható módon tájékoztatást ad:
a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli a pénzügyi 

intézmény nevének feltüntetésével,
d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, és

da) ha ismert, annak összegéről,
db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj 

a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f ) a  közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának 

igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás 

közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. §  E rendelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapelveivel összhangban a 2. § (1) bekezdése 
szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos, a  vállalkozók tekintetében meghatározott szabályoktól − egyéb 
jogszabályi előírásból következően − eltérő beszámoló készítési és könyvvezetési szabályokat határozza meg.

2. § (1) E rendelet hatálya a Tv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egyéb szervezetek közül:
a) az egyesületre − ideértve a sportszövetségeket is −, az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet),
b) a köztestületre,
c) a közalapítványra,
d) a  lakás, a nyugdíjasház, az üdülő, a személygépkocsitároló, a műhely vagy üzlethelyiség építő- és fenntartó 

szövetkezetre (a továbbiakban: lakásszövetkezet),
e) a társasházra,
f ) az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyvivő irodára, a végrehajtói irodára, a közjegyzői irodára,
g) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra,
h) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetére,
i) a közös jogkezelő szervezetre,
j) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetre (a továbbiakban: MRP szervezet),
k) a víziközmű társulatra,
l) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre, valamint
m) az a)−c) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére
terjed ki.

 (2) Az  (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, 
különösen:
a) a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság,
b) a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény,
c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság,
d) a Felsőoktatási és Tudományos Tanács,
e) a Magyar Rektori Konferencia,
f ) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
g) az európai területi együttműködési csoportosulás,
h) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium, valamint
i) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a civil szervezet, a köztestület, a közalapítvány, a lakásszövetkezet, 
a  társasház, a  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, a  közös jogkezelő szervezet, az  MRP szervezet, 
a  víziközmű társulat (a továbbiakban együtt: egyéb szervezet) a  Tv. előírásait az  e  rendeletben foglaltak 
figyelembevételével köteles alkalmazni.

 (2) A  közhasznú jogállású egyéb szervezet az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) előírásaival összhangban,  
a Tv. előírásait az e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül az  ügyvédi irodának, a  szabadalmi ügyvivő irodának, 
a végrehajtói irodának, a közjegyzői irodának, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Pénz- és 
Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, továbbá 
a  közhasznú besorolással nem rendelkező európai területi együttműködési csoportosulásnak, az  európai kutatási 
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infrastruktúráért felelős konzorciumnak, valamint a  Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a  beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell alkalmaznia.

 (4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménynek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, 
a  Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, a  Magyar Rektori Konferenciának, valamint a  közhasznú szervezetként 
működő európai területi együttműködési csoportosulásnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége 
megállapításánál a Tv. előírásait az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével kell alkalmaznia.

 (5) Az  egyéb szervezetek által alapított, fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási tevékenységet ellátó, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetnél a Tv. 6. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

 (6) A 2. § (1) bekezdés m) pontja szerinti szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére az azt létrehozó 
szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

4. §  A 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó párt beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének a  pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény előírásai szerint tesz 
eleget.

5. §  A Tv. 3.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti egyéb szervezetek közül az  egyházi jogi személy, valamint a  befektetési 
alap, az  egyéb alapok, a  tőzsde, a  központi értéktári, a  központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, 
a  magánnyugdíjpénztár, az  önkéntes nyugdíjpénztár, az  önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, 
a  közraktár, a  kockázati tőketársaság, a  kockázati tőkealap, továbbá a  biztosító egyesület beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól külön kormányrendeletek rendelkeznek.

6. §  Ha az egyéb szervezet a jogszabályban, illetve a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenységen (a tevékenység 
célja szerinti, közhasznú, egyesületi, alapítványi célú tevékenység) felül vállalkozási tevékenységet is folytat, köteles 
az alaptevékenységre, illetve a vállalkozási tevékenységre vonatkozó adatait a könyvvezetés és a beszámoló készítés 
során elkülöníteni.

II. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. Beszámolási kötelezettség

7. § (1) Az  egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az  üzleti év könyveinek lezárását 
követően az  üzleti év utolsó napjával, illetve a  megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a  Tv.-ben és 
az e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

 (2) Az  egyéb szervezetnél az  üzleti év azonos a  naptári évvel, kivéve az  év közben alakuló, illetve megszűnő egyéb 
szervezetnél. A mérleg fordulónapja − a megszűnést kivéve − december 31.

 (3) A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és 
a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

 (4) A beszámoló lehet:
a) egyszerűsített beszámoló,
b) egyszerűsített éves beszámoló,
c) az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján a Tv. szerinti éves beszámoló.

 (5) Az  egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója az  1.  melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és a  2.  melléklet 
szerinti eredménylevezetésből áll.

 (6) Az  egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a  3.  melléklet szerinti mérlegből és a  4.  melléklet szerinti 
eredménykimutatásból áll.

 (7) Annak az egyéb szervezetnek, amely a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta, és vállalkozási tevékenységet 
is folytat, a  Tv.-ben előírt beszámoló készítése során biztosítania kell az  alap- és a  vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeinek, ráfordításainak (költségeinek), kiadásainak, valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti 
eredményének elkülönített bemutatását.

 (8) Az egyéb szervezet az egyszerűsített mérleg, a mérleg, továbbá az eredménylevezetés, az eredménykimutatás tételeit 
− ha azt más jogszabály előírja − továbbtagolja, valamint saját igényei szerint továbbtagolhatja.
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8. § (1) Egyszerűsített beszámolót készíthet az  az egyéb szervezet, amelynek az  alaptevékenységből, valamint 
a vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként – 
az 50 millió forintot nem haladja meg, vagy – értékhatártól függetlenül – amely csak alaptevékenységet folytat.

 (2) Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az  az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben 
az  alaptevékenységből, valamint a  vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege 
évenként meghaladja az 50 millió forintot.

 (3) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti évre 
vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1)–(2) bekezdésben foglaltak 
alkalmazásakor a tárgyévi várható éves (ár)bevételt és − ha van − a tárgyévet megelőző (első) üzleti évi (éves szintre 
átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe vennie.

2. Könyvvezetési kötelezettség

9. § (1) Az  egyéb szervezet könyvvezetése − a  beszámolási kötelezettség függvényében − az  egyszeres vagy a  kettős 
könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.

 (2) Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet.
 (3) Az  egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet – saját elhatározása alapján – bármelyik üzleti év január 1-jével 

áttérhet a kettős könyvvitelre. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet köteles áttérni a kettős könyvvitel 
vezetésére – és egyszerűsített éves beszámolót készíteni – azt az  évet követő üzleti év január 1-jével, amikor 
az egyszerűsített beszámoló készítésére a 8. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek két egymást követő üzleti évben 
már nem felel meg.

 (4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb szervezet, valamint minden olyan 
egyéb szervezet, amelynek a 3. § (3) bekezdése, valamint az 51. § szerint a Tv.-ben foglalt előírásokat kell kötelezően 
alkalmaznia, továbbá az  az egyéb szervezet, amely saját döntése alapján a Tv. szerinti éves beszámoló készítését 
választotta.

 (5) Kettős könyvvitelt köteles vezetni a  közhasznú jogállású egyéb szervezet. Ha a  közhasznú jogállás megszerzésére 
az üzleti év során (év közben) kerül sor, úgy a kettős könyvvitel szabályainak alkalmazása már a közhasznú jogállás 
megszerzésének üzleti évére is vonatkozik.

 (6) A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az  egyszeres könyvvitel vezetésére azt az  évet követő üzleti év 
január 1-jével térhet át, amikor az  alaptevékenységből, valamint a  vonatkozó jogszabály szerinti vállalkozási 
tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben, évenként − nem haladta meg  
az 50 millió forintot.

 (7) A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés 
évét követő második üzleti év január 1-jével térhet át, ha az  alaptevékenységből, valamint a  vonatkozó külön 
jogszabály szerinti vállalkozási tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben, 
évenként − nem haladta meg az 50 millió forintot.

 (8) A  könyvvezetés során az  egyéb szervezetnek elkülönítetten kell kimutatni a  rá vonatkozó, sajátos gazdálkodási 
jogszabályban meghatározott alaptevékenységgel, valamint a  vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos (ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket), kiadásokat.

 (9) Az  egyéb szervezet úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a  vonatkozó jogszabály szerint meghatározott 
vállalkozási tevékenység (ár)bevételei és ráfordításai (költségei), kiadásai az  alaptevékenység bevételeitől és 
ráfordításaitól (költségeitől), kiadásaitól, gazdasági eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan kimutatható 
legyen a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye.

 (10) Az egyéb szervezetnek a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a kapott adományt, a közcélú adományt és 
azok felhasználását, amennyiben az adományról a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetve a közcélú 
adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító 
igazolást állít ki.

3. Könyvviteli rendszerek változása

10. § (1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyéb szervezet a Tv. 163. §-ában foglaltakat 
köteles alkalmazni.

 (2) Az egyéb szervezetnek a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre történő áttérésekor − ha egyébként annak 
feltételei fennállnak − az áttérés napjával a Tv. szerinti éves, illetve az e rendelet szerinti egyszerűsített éves beszámoló 
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mérlege alapján egyszerűsített mérleget kell készítenie a  Tv. 163/A.  § (2)–(4)  bekezdésének figyelembevételével. 
Az eredménykimutatást nem kell az egyszeres könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően átalakítani.

4. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

11. §  Az e  rendelet szerinti mérleg elkészítésénél a  Tv. vonatkozó előírásait a  23., 26., 31−32., 36−38., 44., 49.  §-ban 
meghatározott sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni. A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére 
vonatkozóan a Tv. szerinti valós értéken történő értékelés szabályait az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb szervezet 
akkor alkalmazhatja, ha beszámolóját a Tv. előírásai szerint állítja össze.

5. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

12. § (1) Az  e  rendelet szerinti eredménylevezetés, eredménykimutatás készítésénél a  Tv. vonatkozó előírásait a  (2)–
(8) bekezdésben és a 13−14., 24., 27., 33−34., 39., 45., 50., továbbá az 52. §-ban foglalt sajátosságok figyelembevételével 
kell alkalmazni.

 (2) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás az egyéb szervezet tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza, 
az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény összetevőit, az eredmény kialakulását mutatja be.

 (3) Az  eredménylevezetés, az  eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a  bevételeket és 
ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a Tv. előírásain túlmenően az egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (4) Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, 
valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.

 (5) Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez is kapcsolódó ráfordításokat (költségeket), kiadásokat 
az  egyéb szervezet, a  közhasznú egyéb szervezet a  tényleges használat (az igénybevétel) arányában, illetve ha 
ez nem állapítható meg, akkor a bevételek arányában köteles megosztani az alaptevékenység, illetve a vállalkozási 
tevékenység között.

 (6) A továbbutalási céllal kapott, bevételként elszámolt támogatás összegét az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási 
tevékenységhez egyaránt felmerült ráfordítások (költségek), kiadások megosztásánál, valamint a  könyvvezetési 
rendszerek közötti áttérést meghatározó (ár)bevételnél figyelmen kívül kell hagyni.

 (7) Az  eredménylevezetésben, az  eredménykimutatásban az  előző évi és a  tárgyévi adatokat, valamint a  jelentős 
összegű hibák elkülönített bemutatását alaptevékenység, vállalkozási tevékenység, összesen bontásban tovább kell 
részletezni.

 (8) Az  egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezetnek az  eredménylevezetésben a  bevételeit, valamint 
a ráfordításait (költségeit), kiadásait meg kell bontani aszerint is, hogy azokat a tényleges pénzügyi teljesítés alapján 
vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el.

13. § (1) Az  eredménylevezetésben a  vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az  üzleti év adóköteles pénzügyi 
eredménye és a nem pénzben realizált eredmény (a pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek, a  ráfordítást 
jelentő eszközváltozások, a ráfordítást jelentő elszámolások különbözete) összevont értéke, csökkentve az adófizetési 
kötelezettséggel.

 (2) Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó 
árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, a pénzügyi 
műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, 
értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének különbözete, 
csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.

 (3) Az  egyéb szervezet a  kapott alapítói, költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az  érdekeltségi 
hozzájárulást − ha jogszabály másként nem rendelkezik − bevételként számolja el.

 (4) Az egyéb szervezetnél a továbbutalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb bevételként, 
egyszeres könyvvitel vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni. Az  így kapott támogatás 
továbbutalt, átadott összegét − a  könyvvezetés módjától függően − egyéb ráfordításként vagy ráfordításként 
érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E támogatások továbbutalása, átadása nem minősül a Tv. szerinti költségek 
ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá véglegesen átadott pénzeszköznek.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti, továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az  olyan támogatás, amelyet az  egyéb 
szervezet az  alapítójától, a  költségvetésből, helyi önkormányzattól vagy más szervezettől, pályázati vagy 
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egyéb más úton kap, és azt továbbutalja, vagy átadja olyan szervezet részére, amely a  támogatás célja szerinti 
feladatot közvetlenül megvalósítja, és az  így támogatott szervezet az  egyéb szervezettől kapott eszközöket 
(pénzeszközöket, egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az egyéb szervezetnél az eredménylevezetésben, illetve 
az  eredménykimutatásban az  ilyen tételeket elkülönítetten (továbbutalási céllal kapott támogatás, továbbutalt 
támogatás) be kell mutatni. Az  adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább 
nem utalt összeget a  kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél 
kötelezettségként kell kimutatni.

14. § (1) Az  egyéb szervezet a  24. és 27.  §-ban, továbbá az  50.  §-ban meghatározottakon túlmenően oly módon köteles 
nyilvántartási rendszerét kialakítani (részletezni) − függetlenül a könyvvezetés módjától −, hogy abból a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 
összefüggő jogszabályokban meghatározott adatokkal, a  továbbutalási céllal kapott támogatásokkal, valamint 
az európai uniós forrásokból származó összegekkel kapcsolatos információk is rendelkezésre álljanak.

 (2) Az egyéb szervezet az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban tájékoztató adatként bemutatja az Ectv. 2. § 
15. pont szerinti költségvetési támogatásként kapott összegeket.

6. Könyvviteli szolgáltatás

15. § (1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás 
körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles 

könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az  engedélyezés 
szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak 
a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a  feladat irányításával, 
vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott 
követelményeknek.

 (2) Mentesül az  (1)  bekezdésben előírt kötelezettség alól az  a  vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet, 
amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két 
üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

7. Könyvvizsgálati kötelezettség

16. § (1) Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves 
szintre átszámított) (ár)bevétel az  üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a  300 millió forintot. 
Minden olyan esetben, amikor a  könyvvizsgálat e  rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, 
az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

 (2) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti 
évre vonatkozó (ár)bevételi adatok hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1) bekezdésben foglaltak 
alkalmazásakor a tárgyévi várható (ár)bevételt és − ha van − a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)
bevételt kell figyelembe venni.

 (3) Ha az (1) bekezdés, a 29. §, a 42. §, valamint a 47. § vagy más jogszabály előírása alapján kötelező a könyvvizsgálat, 
illetve, ha az  egyéb szervezet azt saját elhatározásból választja, akkor az  üzleti évről készített 7.  § (4)  bekezdése 
szerinti beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére a Tv. 155. § 
(7) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell − az előző üzleti évi 
beszámoló elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt − választani.

 (4) Jogelőd nélkül alapított, vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet − az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
megállapításánál − a Tv. 155. § (4) bekezdésében foglaltakat is köteles figyelembe venni.

8. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel

17. § (1) A  cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a  Tv. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.
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 (2) Az  a  cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján beszámolóját vagy annak 
fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra 
hozza, a közzétételnek − ha jogszabály másként nem rendelkezik − a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való 
megjelentetéssel, a székhelyén történő betekinthetőséggel, internetes holnapján történő bemutatással vagy egyéb 
más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje − ha jogszabály másként nem 
rendelkezik − az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.

 (3) Az  az  egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján nem vizsgáltatta 
felül a beszámolóját könyvvizsgálóval, de valamely jogszabály alapján köteles beszámolóját vagy annak fontosabb 
adatait közzétenni, a  beszámoló minden részén köteles feltüntetni a  következő szöveget: „A közzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint a  25.  §-ban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezetnek, amelynek sem 
nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a  beszámolóját 
legkésőbb az  adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészítenie és 
a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatnia.

9. Az egyéb szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása

18. § (1) Az egyéb szervezet átalakulására, egyesülésére, szétválására (a továbbiakban együtt: átalakulás) − ha az átalakulást 
törvényi szabályozás lehetővé teszi − a Tv. 136−141. §-át kell megfelelően alkalmazni, az alapul szolgáló külön törvény 
előírásai, a (2)–(7) bekezdés és a 19. § figyelembevételével.

 (2) Az  egyéb szervezet átalakulása során az  átalakulással létrejövő szervezetre − ha külön törvény eltérően nem 
rendelkezik − az egyéb szervezet alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (3) Az átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban együtt: átalakuló) és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet 
a működését meghatározó törvény szerint illetékes szerv (a továbbiakban: döntést hozó szerv) átalakulásról szóló 
döntése alapján, a döntést hozó szerv által meghatározott mérlegfordulónapra készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti 
beszámoló mérlegére és az  azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a  vagyonmérleg-tervezetet és 
a vagyonleltár-tervezetet.

 (4) Az  átalakuló egyéb szervezet a  vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő bejegyzésig az  átalakulás előtti 
szervezeti formában folytatja tevékenységét, a  vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan analitikus és 
főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le.

 (5) Az átalakuló és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet a nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi előírásoknak 
megfelelő bírósági, cégbírósági, kamarai, más hatósági változásbejegyzések napjával (az átalakulás napjával) − 
a bejegyzést (az átalakulást) követő 90 napon belül − készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló mérlegére és 
az azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a végleges vagyonmérleget és a végleges vagyonleltárt.

 (6) Az átalakulás során megszűnő egyéb szervezet a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás 
napjával − mint mérlegfordulónappal − a 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi 
nyilvántartásait lezárni, valamint a 17. § figyelembevételével az (5) bekezdés szerinti határidőig nyilvánosságra hozni, 
letétbe helyezni és közzétenni.

 (7) Az  az  átalakuló egyéb szervezet, amely az  átalakulás során nem szűnik meg, az  (5)  bekezdés szerinti végleges 
vagyonmérlegét és vagyonleltárát a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el az átalakulás napjára vonatkozóan, 
analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni.

19. § (1) Az egyéb szervezet az átalakulása során a vagyonmérleget (vagyonmérleg-tervezetet és végleges vagyonmérleget) − 
ha törvény eltérően nem rendelkezik − könyv szerinti értéken készíti el. Az az átalakuló egyéb szervezet, amelynél külön 
törvény lehetővé teszi a vagyon átértékelését, a vagyonmérlege összeállításánál alkalmazhatja a Tv. 136−141. §-ának 
vagyonátértékelésre vonatkozó rendelkezéseit.

 (2) Ha az  átalakulás során az  egyéb szervezet él az  (1)  bekezdés szerint a  vagyonátértékelés lehetőségével, 
a vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó vagyonleltárt 
(a vagyonleltár-tervezetet és a  végleges vagyonleltárt) a  Tv. előírásai szerinti független könyvvizsgálóval kell 
ellenőriztetnie.

 (3) Ha egyesülés esetén az átalakuló és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet(ek) könyvvezetése eltérő (egyszeres 
vagy kettős könyvvitel), az átalakuláshoz kapcsolódóan a vagyonmérlegek (vagyonmérleg-tervezetek és a végleges 
vagyonmérlegek) elkészítésekor először a könyvviteli rendszerek változtatására vonatkozó áttérés miatti rendezéseket 
kell elvégezni a 10. §-nak megfelelően.
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10. Az egyéb szervezet megszűnése

20. §  Az egyéb szervezet megszűnésére (felszámolására, végelszámolására) a  szervezetre vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

III. FEJEZET 
CIVIL SZERVEZET BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

21. §  E rendelet civil szervezetre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során
a) alaptevékenység alatt az  Ectv.-ben meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ideértve a  közhasznú 

tevékenységet is) kell érteni,
b) vállalkozási tevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységet kell érteni,
c) közszolgáltatási bevétel alatt az  Ectv.-ben meghatározott közszolgáltatási szerződés alapján végzett 

tevékenységből származó bevételt kell érteni.

11. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

22. § (1) A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő 
mellékletet is tartalmaz.

 (2) A  civil szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból 
az  Ectv.-ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a  vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, 
ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.

12. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

23. § (1) Az  egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a  kettős 
könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési 
tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység 
bontásban] tevődik össze.

 (2) Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a  civil szervezet létesítő 
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a tag, a csatlakozó által ilyen címen (induló tőkeként, 
illetve az induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
összegét.

13. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

24. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezetnek a pénzügyileg rendezett bevételeit legalább tagdíjak, alapítótól 
kapott befizetések, kapott támogatások, valamint egyéb bevételek, illetve pénzbevételt nem jelentő bevételek 
csoportosításban kell bemutatnia.

 (2) A  kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek a  bevételeit legalább az  értékesítés nettó árbevétele, az  aktivált 
saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az  egyéb 
bevételeken belül részletezni kell legalább a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások 
összegét.

14. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés

25. §  A civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza nyilvánosságra.
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IV. FEJEZET 
KÖZTESTÜLET ÉS KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

15. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

26. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető köztestület saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, tárgyévi 
eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a kettős könyvvitelt 
vezető köztestület, közalapítvány saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési 
tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység 
bontásban] tevődik össze.

 (2) Induló tőkeként kell kimutatni a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a köztestület, a közalapítvány 
létesítő okiratában (annak módosításában) meghatározott, az  alapító, a  tag, a  csatlakozó által ilyen címen (induló 
tőkeként, illetve az  induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás összegét.

16. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

27. §  A kettős könyvvitelt vezető köztestületnek, közalapítványnak a bevételeit legalább az értékesítés nettó árbevétele, 
az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. 
Az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások 
összegét.

17. Könyvviteli szolgáltatás

28. §  A köztestület, továbbá a  közalapítvány a  Tv. 150.  § (2)  bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó 
feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével a 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyt, 
társaságot köteles megbízni.

18. Könyvvizsgálati kötelezettség

29. §  Közalapítványnál kötelező a könyvvizsgálat.

V. FEJEZET 
LAKÁSSZÖVETKEZET ÉS TÁRSASHÁZ BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

19. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

30. § (1) A  szervezetére és működésére nem a  társasházakról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazó, 
legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet úgy, hogy beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét 
a 3. § (1) bekezdése szerinti szabályok helyett a társasház közössége által határozatban elfogadott módon teljesíti.

 (2) Kettős könyvvitelt köteles vezetni – figyelemmel a 33. § (1)–(4) bekezdésében foglaltakra − az egyszerűsített vállalkozói 
adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet.

20. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

31. § (1) A  lakásszövetkezetnél tagok és nem tag tulajdonosok terhére − az  arra jogosult által megállapított (közgyűlési, 
küldöttgyűlési, igazgatósági határozat alapján közölt) − fizetési kötelezettség nem teljesítéséből származó összegeket 
követelésként kell kimutatni. A követeléseket meg kell bontani hátralékos követelésekre és egyéb követelésekre.
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 (2) Az egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban), a kettős könyvvitelt 
vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési tartalékból, 
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban) tevődik össze. 
A tárgyévi eredményt alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási 
tevékenység bontásban kell a  tőkeváltozás tételbe átvezetni, és a  későbbiekben ennek megfelelően külön-külön 
nyilvántartani.

 (3) Annál a  lakásszövetkezetnél, ahol a  telek, a  felépítmény – ideértve a  tagok használatába adott lakásokat – 
a  lakásszövetkezet tulajdonában vannak, a  tagok által befizetett építési célú összegeket kell jegyzett tőkeként 
kimutatni.

32. § (1) A  társasháznak a  követelések között kell szerepeltetnie a  tulajdonosok közös költségeinek hátralékát (megbontva 
jelzáloggal terhelt és jelzáloggal nem terhelt követelésekre), valamint a  közös tulajdon hasznosításából származó 
követeléseket.

 (2) A társasháznak a felújítási célra elkülönített pénzeszközöket elkülönítve kell bemutatnia.
 (3) A  társasház saját tőkéje az  eredményből és a  tárgyévi eredményből tevődik össze. Eredményként a  tárgyévet 

megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

21. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

33. § (1) A  lakásszövetkezetnél elkülönítetten kell kimutatni a  tag, a  nem tag tulajdonos által a  lakásszövetkezeti tulajdon 
használatára tekintettel és a saját közüzemi fogyasztása után a részére továbbhárított szolgáltatás finanszírozására 
(ellenértékének megtérítésére) teljesített befizetést.

 (2) A  lakásszövetkezet – mint önálló jogi személy – tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek) 
használatáért a  tagok, a  nem tag tulajdonosok által fizetett (fizetendő) használati, bérleti díjat a  lakásszövetkezet 
alaptevékenysége bevételeként kell elszámolni.

 (3) A  lakásszövetkezet − mint önálló jogi személy − tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek) 
felújítása céljára kapott (járó) külön hozzájárulást végleges pénzeszköz átvételként kell elszámolni. A még fel nem 
használt összegeket kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a passzív időbeli elhatárolások között halasztott 
bevételként, egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél kötelezettségként kell kimutatni.

 (4) A tagok, a nem tag tulajdonosok által a saját közüzemi fogyasztásukért fizetett (fizetendő) ellenértéket továbbhárított 
szolgáltatásként kell az alaptevékenység bevételei között elszámolni.

 (5) A kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a tárgyi eszközöknél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként 
kell figyelembe vennie a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, 
élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitása, 
pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén 
a Tv. 51. §-a szerinti közvetlen önköltségen aktivált értékét).

 (6) Az  egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a Tv. 48.  § (1)  bekezdése szerinti, a  tárgyi eszközök felújítási 
munkái számlázott értékének, illetve közvetlen költségeinek aktiválására vonatkozó előírását nem kötelező 
alkalmaznia.

34. § (1) A  lakásszövetkezetnek a  bevételeit és ráfordításait (költségeit), kiadásait az  általános előírásokon túlmenően 
alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási tevékenység szerinti 
csoportosításban is ki kell mutatnia.

 (2) A társasháznak a bevételeit legalább közös költség bevétele, bérleti díjból származó bevétel, támogatási bevétel és 
egyéb bevétel csoportosításban, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kell 
kimutatnia.
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VI. FEJEZET 
SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS 
KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

22. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

35. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény hatálya alá tartozó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs 
Szervezet) a Tv. előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 36−43. §-ban foglaltak figyelembevételével alkalmazza.

 (2) Az Integrációs Szervezet az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
 (3) Az  Integrációs Szervezet éves beszámolója az  5.  melléklet szerinti mérlegből, a  6.  melléklet szerinti 

eredménykimutatásból és a 40. § szerinti kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg a 41. § szerinti 
üzleti jelentést is el kell készíteni.

23. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

36. § (1) A mérleg előírt tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
 (2) Tagintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni az Integrációs Szervezet tagjai (a továbbiakban: tagintézetek) 

által fizetendő, még nem teljesített tagdíjak összegét.
 (3) Egyéb követelések tagintézetekkel szemben mérlegtételként kell kimutatni a díjkövetelésen kívüli tagintézetekkel 

szembeni követelést.
 (4) Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni a megszűnt tagokkal szembeni mérlegfordulónapon 

fennálló követeléseket.
 (5) Állammal szembeni követelésként kell kimutatni az  állammal szembeni követeléseket, az  adó és járulék jellegű 

túlfizetések kivételével.
 (6) Egyéb követelések között kell kimutatni az olyan követelések összegét, amelyeket az 5. melléklet szerinti mérlegben 

nem kell külön tételként szerepeltetni.
 (7) Egyéb értékpapírok között kell kimutatni a tagintézet felszámolása során az Integrációs Szervezet kezességvállalását 

fedező jogi biztosíték érvényesítése útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került kötvények, részvények és egyéb 
értékpapírok értékének összegét is.

37. § (1) Az  Integrációs Szervezet saját tőkéje a  jegyzett tőkét, a  tartalékot, a  lekötött tartalékot, az  értékelési tartalékot és 
a tárgyévi eredményt foglalja magában.

 (2) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje
a) az  állam és a  tagintézetek által jegyzett tőke címén rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összege, 

csökkentve a megszűnt tagintézetekre jutó jegyzett tőke összegével,
b) a jogutódlással szerzett vagyon azon része, amelyet az állam, a tagintézetek és a Takarékbank Zrt. a jogelődök 

részére vagyoni hozzájárulásként teljesített.
 (3) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéjéből a már nem tagintézet jegyzett tőke részét a tagsági viszony megszűnésekor 

át kell vezetni a tartalékok közé.
 (4) Az  Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje a  tulajdonosi hányadok megtartása mellett leszállítható a  tartalék javára 

az erről szóló közgyűlési döntés időpontjával.
 (5) A tartalékon belül kell kimutatni

a) az Integrációs Szervezet előző üzleti év(ek)ben keletkezett tárgyévi eredményét, előjelének megfelelően,
b) a jogelődöktől átvett vagyonból a (2) bekezdés b) pontja szerinti vagyonon felüli részt,
c) a jegyzett tőke leszállítása során a (4) bekezdés alapján átvezetett összegeket.

 (6) Tartalékot csökkentő tételként kell elszámolni a tagoknak fizetendő hozam összegét.
 (7) Az Integrációs Szervezet az igazgatóság által meghatározott célokra lekötött tartalékot képezhet a tartalék terhére.
 (8) Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az  állammal szembeni egy éven belül lejáró 

kötelezettséget (ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül lejáró összegeit is), kivéve az adó és járulék 
jellegű kötelezettségeket.

 (9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az  olyan rövid lejáratú kötelezettségeket, amelyeket 
az 5. melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.
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24. A mérlegtételekhez kapcsolódó egyéb előírások

38. § (1) A  tagintézet felszámolása esetén az  Integrációs Szervezet kezességvállalását fedező jogi biztosíték érvényesítése 
útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került vagyontárgyakat és értékpapírokat piaci értéken kell a számviteli 
nyilvántartásokba felvenni.

 (2) Az Integrációs Szervezet által a tagintézeteknek véglegesen nyújtott tőkejuttatások összegét a tartalék terhére kell 
elszámolni.

25. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

39. § (1) Az Integrációs Szervezet eredménykimutatásának előírt tagolását a 6. melléklet tartalmazza.
 (2) Tagdíj bevételként kell elszámolni a tagintézetek által a tárgyévi üzleti évben fizetendő tagdíjak összegét.
 (3) Tagintézetektől kapott egyéb bevételek között kell kimutatni a tagintézetek által teljesített tagdíjnak nem minősülő 

befizetéseket.
 (4) Tárgyévi eredményként − előjelének megfelelően − kell kimutatni az  üzleti év bevételeinek és ráfordításainak 

(költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
 (5) Az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredménye a  tagintézetekkel szemben elszámolt bevételeknek, az  egyéb 

bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai 
és a működési költségek együttes összegének a különbözete.

 (6) A  tárgyévet követő üzleti évben az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredményének összegét tartalékot módosító 
tételként kell elszámolni.

26. Kiegészítő melléklet

40. §  Az Integrációs Szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell
a) tagintézetenkénti bontásban a  tagintézet hitelfelvétele után az  Integrációs Szervezet által vállalt kezesség 

összegét,
b) tagintézetenkénti bontásban a tagdíj és a nem tagdíj bevételeket,
c) tagintézetenkénti bontásban a tagintézeteknek az üzleti évben nyújtott kölcsönök nyitó értékét, növekedését, 

csökkenését, záró értékét,
d) az Integrációs Szervezet saját tőkéjének tárgyévi mozgását jogcímenként és mérlegsoronként,
e) az Integrációs Szervezet által felvett hitelek feltételeit és indoklását,
f ) a tagoknak fizetendő hozam összegét.

27. Üzleti jelentés

41. §  Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra és
b) az  Integrációs Szervezet létesítő okiratában meghatározott irányító szerve által megállapított feladatok 

teljesítésére és azok értékelésére.

28. Könyvvizsgálati kötelezettség

42. § (1) Az Integrációs Szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.
 (2) Az  Integrációs Szervezet csak olyan kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választhat éves beszámolója 

felülvizsgálatára, aki vagy amely megfelel a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeinek.

29. Az éves beszámoló jóváhagyása és nyilvánosságra hozatala

43. § (1) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést az Integrációs Szervezet közgyűlése hagyja jóvá.
 (2) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészíteni 

és benyújtani a  tagintézetekhez, a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett 
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minisztériumhoz és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bankhoz.

VII. FEJEZET 
A KÖZÖS JOGKEZELŐ SZERVEZET ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

30. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

44. § (1) A tárgyévhez kapcsolódó, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjat a közös jogkezelő szervezet tagdíjkövetelésként 
számolja el és elkülönítetten mutatja be.

 (2) A  jogdíjak felosztása során az  ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak részére kifizethető jogdíjakat a közös 
jogkezelő szervezetnek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból 
fakadó kötelezettségek közé.

 (3) Azokat a jogdíjakat, amelyek a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 41.  §-a alapján ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat 
illetnek meg (a továbbiakban: függő jogdíjak), az  egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül függő jogdíjakból 
fakadó kötelezettségként kell kimutatni.

 (4) A  függő jogdíjak esetében a  jogosult vagy a  jogosult tartózkodási helyének ismertté válása következtében 
kifizethetővé váló jogdíjat a  közös jogkezelő szervezetnek az  egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell 
sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.

 (5) Ha a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethetővé 
minősített jogdíjat a közös jogkezelő szervezet az ismert jogosultak részére történő felosztásra és kifizetésre használja 
fel, a közös jogkezelő szervezetnek az ilyen jogdíjat az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell sorolnia 
a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.

 (6) A  beszedett jogdíjakból a  Kjkt. 42.  § (3)  bekezdése alapján képzendő tartalék összegét az  egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségeken belül a  felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül a  jogdíjakhoz kapcsolódó 
tartalékok közé kell átsorolni.

 (7) A beszedett jogdíjakból vagy a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége 
miatt ki nem fizethetővé minősített jogdíjból a Kjkt. 43−45. §-a alapján közösségi célra felhasználandó összegekkel 
kapcsolatos egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket a felosztási szabályzatban meghatározottak szerint a közösségi 
célú felhasználásról hozott döntéssel kell átsorolni a  rövid lejáratú kötelezettségeken belül a  felosztásra váró 
jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé.

31. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

45. § (1) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételeként köteles kimutatni a beszedett jogdíjak összegét.
 (2) A közös jogkezelő szervezet által még be nem szedett jogdíjakat bevételként nem lehet elszámolni, azokat a mérlegen 

kívüli követelések között kell szerzői mű- vagy kapcsolódó jogi teljesítménytípusonként és vagyoni jogonként 
elkülönítve nyilvántartani.

 (3) Abban az esetben, ha a közös jogkezelő szervezet másik közös jogkezelő szervezettől vesz át jogdíjat, azt bevételként 
abban az időszakban kell elszámolni, amikor azt pénzügyileg rendezik. A másik közös jogkezelő szervezettől származó 
jogdíjbevételt a  belföldi jogdíjbevétel vagy a  külföldről származó jogdíjbevétel sorokon kell megjeleníteni attól 
függően, hogy a jogdíjat átadó közös jogkezelő szervezet letelepedési helye belföldön vagy külföldön található.

 (4) A  kezelési költség bevételként a  közös jogkezelő szervezet a  bevételének azt a  részét köteles bemutatni, amelyet 
a Kjkt. 39. §-a szerinti kezelési költségként fog levonni.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti összeg az  éves beszámoló készítésekor pontosan még nem ismert, akkor azt becslési 
eljárással kell megállapítani. Ha a becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel eltér a következő évben 
ténylegesen megállapított összegtől, a különbözet a (8) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően a következő 
év jogdíj ráfordításainak elszámolását módosítja.

 (6) A  jogdíjak beszedésével egyidejűleg a  jogdíjak becsült és ténylegesen felmerült kezelési költséggel csökkentett 
összegét a ráfordítások között mint a jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjakat kell megjeleníteni.
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 (7) A (6) bekezdésben szereplő ráfordítás elszámolásával egyidejűleg, amennyiben az pénzügyileg nem került rendezésre, 
azt a mérlegben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten, felosztásra váró jogdíjak összegeként 
kell kimutatni.

 (8) Az (5) bekezdés szerint az előző évben becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel és a tényleges kezelési 
költség bevétel különbözetét a  tárgyévben a  jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjak ráfordítása és 
a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek között kell elszámolni.

 (9) A vállalkozási tevékenységből, valamint a jogdíjbevételek befektetéséből származó bevételekből felosztásra kerülő 
jogdíjat ráfordításként − mint felosztott vagy felosztandó jogdíjakat − és egyéb rövid lejáratú kötelezettségen belül 
− mint felosztásra váró jogdíjakat − abban az időszakban kell elszámolni, amikor a hozzá kapcsolódó kötelezettség 
felmerül.

 (10) A közös jogkezelő szervezet a beszedett jogdíjakat jogdíj bevételre és kezelési költség bevételre köteles megbontani.
 (11) A  közös jogkezelő szervezet az  adott évre vonatkozó tagdíjat − függetlenül annak befolyásától − 

az eredménykimutatásban az egyéb bevételeken belül külön soron, tagdíj bevételként köteles kimutatni.
 (12) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételét az alábbiak szerinti bontásban köteles bemutatni:

a) belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési 
költség bevétel nélkül,

b) belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség 
bevétele,

c) egyéb belföldi értékesítés árbevétele,
d) külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési 

költség bevétel nélkül,
e) külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség 

bevétele,
f ) egyéb külföldi értékesítés árbevétele.

32. Kiegészítő melléklet

46. §  A közös jogkezelő szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell 
a  közös jogkezelő szervezetek és a  független jogkezelő szervezetek működésének és a  jogkezeléssel kapcsolatos 
eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet II. Fejezetében részletezett adatok bemutatását 
is.

33. Könyvvizsgálati kötelezettség

47. §  A közös jogkezelő szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.

VIII. FEJEZET 
A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAM KERETÉBEN LÉTREJÖTT SZERVEZET BESZÁMOLÓ 
KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

34. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

48. § (1) Az  MRP szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból 
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényben (a továbbiakban: Mrptv.) meghatározott 
adatok rendelkezésre álljanak.

 (2) A  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet a  Tv. és 
e rendelet előírásait az Mrptv. 24/A−24/L. §-ának figyelembevételével alkalmazza.

35. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

49. § (1) Az  MRP szervezetnek a  befektetett pénzügyi eszközök, illetve az  értékpapírok analitikus nyilvántartását úgy kell 
kialakítania, hogy a  mérlegben a  megszerzett részvények, üzletrészek és az  egyéb értékpapírok elkülönítetten 
bemutathatók legyenek.
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 (2) Az MRP szervezetnél saját tőkeként induló tőke, eredmény, lekötött tartalék és tárgyévi eredmény alaptevékenységből, 
valamint kettős könyvvitel vezetése esetén értékelési tartalék szerepel a mérlegben.

 (3) Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával az  MRP szervezet létesítő 
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a résztvevő által alapítói vagyon címén rendelkezésre 
bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, valamint az  alapítói vagyonon felüli pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás összegét. Az  induló tőkén belül külön-külön be kell mutatni az  alapítói vagyoni hozzájárulás, illetve 
az alapítói vagyonon felüli vagyoni hozzájárulás összegét.

 (4) Eredményként a tárgyévet megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

36. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

50. §  Az MRP szervezetnek a bevételeit legalább a saját erő címen a részt vevők által befizetett összegek, a résztvevőket 
foglalkoztató társaság által átutalt összeg, a résztvevők egyéb befizetései, más természetes és jogi személy befizetései, 
kapott osztalék, részesedés, vagyonrészek értékesítéséből származó bevételek és az egyéb bevételek csoportosításban 
kell bemutatni. Külön kell szerepeltetni a működési költségeket, a fizetett kamatokat, az értékesített vagyonrészek 
nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét, a  résztvevők tulajdonába adott vagyonrészek nyilvántartás szerinti 
(könyv szerinti) értékét is.

IX. FEJEZET 
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

37. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

51. §  A víziközmű társulatnak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell 
alkalmazni, azzal, hogy az 52. §-t is figyelembe kell vennie.

38. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

52. §  Az érdekeltségi hozzájárulást csak a  pénzügyi teljesítés időpontjában lehet − egyéb bevételként − elszámolni. 
Amennyiben a víziközmű beruházást nem a víziközmű társulat valósítja meg, az érdekeltségi hozzájárulásból történő 
pénzeszköz átadást egyéb ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi rendezés időpontjában.

X. FEJEZET 
KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT JOGI SZEMÉLYNEK MINŐSÜLŐ EGYÉB SZERVEZET 
BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

39. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

53. §  A 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 3. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a rá 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

55. § (1) A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
e  rendeletben megállapított sajátos szabályait először a  2017. évben induló üzleti év könyvvezetésére és az  erről 
az üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
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 (2) A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
e  rendeletben megállapított sajátos szabályait a  közös jogkezelő szervezetek a  2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra is alkalmazhatják.

 (3) A 2016. üzleti évről készített beszámolóra a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2016. december 31-én 
hatályos szabályait kell alkalmazni.

56. §  Hatályát veszti a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.

57. §  A 2.  § (2)  bekezdés és a  3.  § (3)  bekezdés az  európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 
5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16.  cikk (1)  bekezdésének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
    
 A.  Befektetett eszközök 
   I.  Immateriális javak 
   II.  Tárgyi eszközök 
   III.  Befektetett pénzügyi eszközök 
    
 B.  Forgóeszközök 
   I.  Készletek 
   II.  Követelések 
   III.  Értékpapírok 
   IV.  Pénzeszközök 
  
 Eszközök összesen 
  
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
    
 C.  Saját tőke 
   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 
   II.  Tőkeváltozás/Eredmény 
   III.  Lekötött tartalék 
   IV.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 
   V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
    
 D.  Tartalék 
    
 E.  Céltartalékok 
    
 F.  Kötelezettségek 
   I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 
   II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 
  
 Források összesen 
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2. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen 

A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 

ebből: 
- tagdíj  
- alapítótól kapott befizetés 
- támogatások 
- egyéb bevételek 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 
V. Ráfordítást jelentő elszámolások 
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 
D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) 
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) 
F. Fizetendő társasági adó 
G. Tárgyévi eredmény (E-F) 

Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
F. Közszolgáltatási bevétel 
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele 
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében 

felmerült pénzkiadás, ráfordítás 
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás (kiadás) 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 
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3. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
    
 A.  Befektetett eszközök 
   I.  Immateriális javak 
   II.  Tárgyi eszközök 
   III.  Befektetett pénzügyi eszközök 
    
 B.  Forgóeszközök 
   I.  Készletek 
   II.  Követelések 
   III.  Értékpapírok 
   IV.  Pénzeszközök 
    
 C.  Aktív időbeli elhatárolások 
  
 Eszközök összesen 
  
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
    
 D.  Saját tőke 
   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 
   II.  Tőkeváltozás/Eredmény 
   III.  Lekötött tartalék 
   IV.  Értékelési tartalék 
   V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 
   VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
    
 E.  Céltartalékok 
    
 F.  Kötelezettségek 
   I.  Hátrasorolt kötelezettségek 
   II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 
   III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 
    
 G.  Passzív időbeli elhatárolások 
  
 Források összesen 
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4. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen 

1. Értékesítés nettó árbevétele 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 
3. Egyéb bevételek 

ebből: 
- tagdíj  
- alapítótól kapott befizetés 
- támogatások 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 
A. Összes bevétel (1±2+3+4) 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 
5. Anyagjellegű ráfordítások 
6. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 
7. Értékcsökkenési leírás 
8. Egyéb ráfordítások 
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 
10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 
 
Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
F. Közszolgáltatási bevétel 
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5. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete mérlegének tagolása 
 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
 
A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 
2. Vagyoni értékű jogok 
3. Szellemi termékek 
4. Immateriális javakra adott előlegek 
5. Immateriális javak értékhelyesbítése 

II. Tárgyi eszközök 
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
2. Berendezések, felszerelések, járművek 
3. Beruházások 
4. Beruházásokra adott előlegek 
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 
1. Részesedések tagintézetekben 
2. Egyéb tartós részesedések 
3. Tartósan adott kölcsön tagoknak 
4. Egyéb tartósan adott kölcsönök 

 
B. Forgóeszközök 

I. Készletek 
1. Anyagok 
2. Kereskedelmi áruk 
3. Közvetített szolgáltatások 
4. Készletekre adott előlegek 

II. Követelések 
1. Tagintézetekkel szembeni követelések 

a) díjkövetelések 
b) egyéb követelések tagintézetekkel szemben 

2. Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelések 
3. Állammal szembeni követelések 
4. Egyéb követelések 

III. Értékpapírok 
1. Állampapírok 
2. Egyéb értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 
1. Pénztár, csekkek 
2. Bankbetétek 

 
C. Aktív időbeli elhatárolások 

1. Járó kamatok 
2. Egyéb aktív időbeli elhatárolások 

 
Eszközök összesen  
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
 
D. Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 
II. Tartalék 

III. Lekötött tartalék 
IV. Értékelési tartalék 
V. Tárgyévi eredmény 

 
E. Céltartalék 
 
F. Kötelezettségek 
 
G. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

1. Hosszú lejáratú hitelek 
2. Állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek 
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

 
H. Rövid lejáratú kötelezettségek 

1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek 
2. Rövid lejáratú hitelek 
3. Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 
I. Passzív időbeli elhatárolások 

1. Fizetendő kamatok 
2. Egyéb passzív időbeli elhatárolások 

 

Források összesen  
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6. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete eredménykimutatásának tagolása 
 

I. Tagintézetekkel szemben elszámolt bevételek 
a) tagdíj 
b) tagintézetektől kapott egyéb bevételek 

II. Egyéb bevételek 
01. Kapott osztalék 
02. Kapott kamatok 
03. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

III. Pénzügyi műveletek bevételei (01+02+03) 
IV. Egyéb ráfordítások 

04. Fizetett kamatok 
05. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (04+05) 
06. Anyagjellegű ráfordítások 
07. Személyi jellegű ráfordítások 
08. Értékcsökkenési leírás 

VI. Működési költségek (06+07+08) 
 
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI) 

 
 

 

A Kormány 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4., 5., 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,
a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–3., 7–8., 12. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) 12. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A biztosító – ide nem értve a 2. § (3) bekezdése szerinti biztosítóegyesületet – minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan 
– a Felügyelet részére készített évközi jelentések alátámasztása céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- 
és eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá a  0.  Nyilvántartási számlák 
számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli tételekről összesítést készíteni. A  számviteli nyilvántartások negyedéves 
zárása során – a számviteli politikában rögzítettek szerint – legalább a következő zárlati munkálatokat kell elvégezni:]
„h) a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek között 
a negyedév végén le nem zárt fedezeti célú, származékos ügyletek jövőben várható eredményéből a hatékony rész 
elhatárolását;”

 (2) A Biztkr. 12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A negyedév végéig le nem zárt, nem fedezeti célú származékos ügyletek után nem számolható el a  jövőben 
várható eredmény összege időbeli elhatárolásként.”

2. § (1) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„c) a  nem kamatfedezeti céllal kötött, eszköz, illetve kötelezettség keletkezésével nem járó (eredménnyel záruló) 
alapügyletet fedező cash-flow fedezeti ügyletek kivételével a  származékos ügyletek zárásakor az  ügylet realizált 
nyereségét a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségeként vagy a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 
között, a fizetett összeget (veszteséget) a befektetések értékesítésének árfolyamveszteségeként vagy a befektetések 
működési és fenntartási ráfordítása, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni életbiztosítási 
ágnál, annak biztosítástechnikai eredményén belül, nem életbiztosítási ágnál és a  saját tőkéhez kapcsolódó 
befektetésként eszközölt ügyleteknél a  nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül, függetlenül attól, hogy 
az ügylet kereskedési célú vagy fedezeti célú;”

 (2) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„e) a kereskedési célú származékos ügyletek várható veszteségét a befektetések nem realizált veszteségeként, illetve 
a befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni 
az életbiztosítási ágnál a biztosítástechnikai eredményen belül, illetve a nem életbiztosítási ágnál és a saját tőkéhez 
kapcsolódó befektetésként eszközölt ügyleteknél a nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül;”

 (3) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„g) a  fedezeti ügyletek mérleg fordulónapján várható veszteségének hatékony részét életbiztosítási ágnál 
a  biztosítástechnikai eredményen belül a  befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, 
kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni kamatfedezeti ügylet esetén, valamint a  befektetések nem 
realizált veszteségeként kell elszámolni nem kamatfedezeti célra kötött egyéb fedezeti ügyletek esetén, illetve nem 
életbiztosítási ágnál és a saját tőkéhez kapcsolódó befektetésként eszközölt ügyleteknél a nem biztosítástechnikai 
elszámolásokon belül a befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások 
között kell elszámolni függetlenül attól, hogy kamatfedezeti vagy egyéb fedezeti célú az ügylet;
h) a valós érték fedezeti ügyletek mérleg fordulónapján várható nyereségének hatékony részét életbiztosítási ágnál 
a biztosítástechnikai eredményen belül a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell elszámolni kamatfedezeti 
ügylet esetén, valamint a befektetések nem realizált nyereségeként kell elszámolni nem kamatfedezeti célra kötött 
egyéb fedezeti ügyletek esetén, illetve nem életbiztosítási ágnál és a  saját tőkéhez kapcsolódó befektetésként 
eszközölt ügyleteknél a nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 
között kell elszámolni kamatfedezeti ügylet esetén, valamint kapott osztalék és részesedésként kell elszámolni a nem 
kamatfedezeti célra kötött egyéb fedezeti ügyletek esetén.”

3. §  A Biztkr. 14. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiegészítő mellékletben a Tv. 88–94. és más §-aiban, valamint e rendeletben foglaltakon túlmenően – a Tv. 88. § (6), 90. § 
(2), 92. §, 93. § (2), (5)–(6) bekezdése kivételével – be kell mutatni:]
„s) a  szavatoló tőke szükséglet és a  minimális tőke szükséglet, valamint a  szavatoló tőke szükséglet fedezésére 
figyelembe vehető szavatoló tőke és a  minimális tőke szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke 
összegét;”
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4. §  A Biztkr. a következő 18/E. §-sal egészül ki:
„18/E.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ával megállapított 12.  § (7)  bekezdés h)  pontját, 
(7a) bekezdését; 2. §-ával megállapított 13. § (8) bekezdés c), e), g)–h) pontját; 3. §-ával megállapított 14. § s) pontját; 
5.  §-ával megállapított 1. számú mellékletét; 6.  § 1.  pontjával megállapított 2.  § (6)  bekezdés h)  pontját; 6.  § 
2. pontjával megállapított 4. § (11) bekezdését; 6. § 3. pontjával megállapított 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját, 
9. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontját, 9. § (14) bekezdés d) pont da) alpontját; 6. § 4. pontjával megállapított 13. § 
(8) bekezdés b) pontját; 6. § 5. pontjával megállapított 14/A. § g) pontját először a 2017. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 12. § (7) bekezdés h) pontját, (7a) bekezdését; 2. §-ával 
megállapított 13. § (8) bekezdés c), e), g)–h) pontját; 3. §-ával megállapított 14. § s) pontját; 5. §-ával megállapított 
1. számú mellékletét; 6. § 1. pontjával megállapított 2. § (6) bekezdés h) pontját; 6. § 3. pontjával megállapított 9. § 
(1) bekezdés b) pont bd) alpontját, 9. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontját, 9. § (14) bekezdés d) pont da) alpontját; 6. § 
4. pontjával megállapított 13. § (8) bekezdés b) pontját; 6. § 5. pontjával megállapított 14/A. § g) pontját a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával hatályon kívül helyezett 9. § (8)–(10) bekezdését, 9. § (13) bekezdés 
d) pont da)–db) alponját, 13. § (8) bekezdés f ) és i) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
nem kell először alkalmazni.”

5. §  A Biztkr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  A Biztkr.
1. 2. § (6) bekezdés h) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg,
2. 4.  § (11)  bekezdésében a  „díjbevételek” szövegrész helyébe a  „díjbevételek (ideértve a  befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartalékának csökkenése miatt az  eredménykimutatásban 
tartalékváltozásként elszámolt összeget is)” szöveg,

3. 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, 9. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában, 9. § (14) bekezdés d) pont 
da)  alpontjában az  „elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrészének” 
szövegrész helyébe a „származékos ügyletek” szöveg,

4. 13. § (8) bekezdés b) pontjában a „leszállítási” szövegrész helyébe a „származékos ügyletnek nem minősülő 
határidős és opciós” szöveg,

5. 14/A. § g) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a Biztkr.
1. 9. § (8) és (10) bekezdésében a „, valamint a kereskedési célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap 

ügyletek határidős ügyletrésze” szövegrész,
2. 9. § (9) bekezdésében az „– a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben –” és az „– a várható kötelezettségekre 

képzett céltartalékkal szemben –” szövegrész,
3. 9. § (13) bekezdés d) pont da) alpontjában az „a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben” szövegrész,
4. 9. § (13) bekezdés d) pont db) alpontjában az „a várható kötelezettségekre képzett céltartalékkal szemben” 

szövegrész,
5. 13. § (8) bekezdés f ) és i) pontja.

2. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosítása

8. §  A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Betakr.) 
a következő 34. §-sal egészül ki:
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„34.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9.  § 1.  pontjával megállapított 8. számú mellékletét, 9.  § 
2.  pontjával megállapított 9. számú mellékletét; 10.  § 1.  pontjával megállapított 29/I.  § (3), (6)  bekezdését, 29/J.  § 
(3) bekezdés a)–b) pontját, 10. § 2. pontjával megállapított 29/J. § (2)–(3) bekezdését, 29/L. § (2) bekezdés d) pontját, 
10. § 3. pontjával megállapított 29/K. § a) pontját először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell 
alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9.  § 1.  pontjával megállapított 8. számú mellékletét, 9.  § 2.  pontjával 
megállapított 9. számú mellékletét; 10. § 1. pontjával megállapított 29/I. § (3), (6) bekezdését, 29/J. § (3) bekezdés 
a)–b)  pontját, 10.  § 2.  pontjával megállapított 29/J.  § (2)–(3)  bekezdését, 29/L.  § (2)  bekezdés d)  pontját, 10.  § 
3. pontjával megállapított 29/K. § a) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni 
lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-ával hatályon kívül helyezett 29/I. § (1) és (2) bekezdését a 2017. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

9. §  A Betakr.
1. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §  A Betakr.
1. 29/I.  § (3) és (6)  bekezdésében, 29/J.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában a „kártalanítás” szövegrész helyébe 

a „kárrendezés” szöveg,
2. 29/J.  § (2) és (3)  bekezdésében, 29/L.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „kártalanításból” szövegrész helyébe 

a „kárrendezésből” szöveg,
3. 29/K. § a) pontjában a „kártalanításként” szövegrészek helyébe a „kárrendezésként” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a Betakr.
1. 29/I. § (1) bekezdésében az „a jegyzett tőkét,” szövegrész,
2. 29/I. (2) bekezdése.

3. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. 
(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapkr.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 
1a. és 1b. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. nettó eszközérték: a Kbftv. szerint meghatározott fogalom;
1a. másodlagos értékpapír, tőzsde: a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Tpt.) szerint 
meghatározott fogalom;
1b. értékpapír kölcsön: a Tpt. XVIII. fejezete szerinti ügylet;”

 (2) Az Alapkr. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. BUBOR: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom;”

13. §  Az Alapkr. 9/A.  §-át követő „Származtatott ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása” alcím címe 
helyébe a „Származékos ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása” cím lép.

14. § (1) Az Alapkr. 9/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a határidős, opciós és swap ügyletekhez kapcsolódóan a szerződésben rögzített határidő (az ügylet lezárása) 
előtt pénzmozgással járó kifizetésre (többek között az ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve az opciós díjat) 
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került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a  befolyt 
pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

 (2) Az Alapkr. 9/B. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A mérleg fordulónapjáig le nem zárt,)
„a) forint és deviza cseréjére vonatkozó swap ügylet esetében, a befektetési alap számviteli politikájában rögzített 
módon
aa) a swap ügylet azonnali ügyletrészének tárgyát és a határidős ügyletrészt egymástól függetlenül külön értékeli 
és az ügyletzáráskor az azonnali ügyletrész tárgyát képező eszköz és a határidős ügyletrész értékelési különbözetét 
külön-külön kell megszüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben, vagy
ab) a  swap ügylet azonnali ügyletrészét és a  határidős ügyletrészét összetett módon, együttesen értékeli és 
az ügylet értékelési különbözetét a mérleg fordulónapjával – jellegétől függően – a származékos ügyletek értékelési 
különbözetében számolja el az értékelési különbözet tartalékával szemben;
b) a különböző devizák cseréjére vonatkozó swap ügylet esetében, a befektetési alap számviteli politikájában rögzített 
módon
ba) a swap ügylet azonnali ügyletrészének tárgyát és a határidős ügyletrészt egymástól függetlenül külön értékeli 
és az ügyletzáráskor az azonnali ügyletrész tárgyát képező eszköz és a határidős ügyletrész értékelési különbözetét 
külön-külön kell megszüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben, vagy
bb) a swap ügylet azonnali ügyletrészét és a határidős ügyletrészét összetett módon, együttesen értékeli és az ügylet 
értékelési különbözetét – jellegétől függően – a  származékos ügyletek értékelési különbözetében számolja el 
az értékelési különbözet tartalékával szemben;”

 (3) Az Alapkr. 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tőzsdén kívül kötött határidős és opciós ügyleteket a 7. § előírásai szerint kell értékelni a lejárati idő alatt és azok 
piaci értékét a származékos ügyletek értékelési különbözetében kell elszámolni az értékelési különbözet tartalékával 
szemben.”

 (4) Az Alapkr. 9/B. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A központi értéktártól, a központi szerződő féltől visszakapott alapletét összegét annak pénzügyi rendezésekor 
az egyéb követeléseket csökkentő tételként kell elszámolni.”

 (5) Az Alapkr. 9/B. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az opciós díjat a Tv. szerint kell elszámolni:)
„a) a nem leszállítási opciós ügyletek, valamint az eladási opciós ügyletek esetén az opció vevője által fizetett opciós 
díjat a  pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni, és ha az  a  mérleg fordulónapja után jár le és jelentős 
összegű, akkor az ügylet zárásáig időbelileg elhatárolható;”

15. §  Az Alapkr. 9/B. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Az opció kiírójának a kapott és az opció vevőjének a fizetett, az eredménnyel szemben elszámolt opciós díjat 
a pénzügyi műveletek ráfordításaként, illetve a pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolnia.”

16. §  Az Alapkr. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § A befektetési alap éves beszámolóját az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 
kell közzétenni a Kbftv. 141. §-ában meghatározott módon.”

17. §  Az Alapkr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 1., 1a., 1b. pontját; 
12.  § (2)  bekezdésével megállapított 2.  § 6.  pontját; 14.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (3)  bekezdését; 
14. § (2) bekezdésével megállapított 9/B. § (4) bekezdés a) és b) pontját; 14. § (3) bekezdésével megállapított 9/B. § 
(6) bekezdését; 14. § (4) bekezdésével megállapított 9/B. § (11) bekezdését; 14. § (5) bekezdésével megállapított 9/B. § 
(12) bekezdés a) pontját; 15. §-ával megállapított 9/B. § (13a) bekezdését; 16. §-ával megállapított 10/A. §-át; 18. §-ával 
megállapított 1. számú mellékletét; 19. § 1. pontjával megállapított 2. § 2. pont a) és b) alpontját, 4., 5. és 8. pontját, 
5.  § (9)  bekezdését, 7.  § (1), (4), (5) és (14)  bekezdését, 9.  § (7)  bekezdés e)  pontját, 9.  § (8)  bekezdés d)  pontját, 
9/B. § (5) bekezdését, 10. § f ) pontját; 19. § 2. pontjával megállapított 5. § (4) bekezdés d) pontját; 19. § 3. pontjával 
megállapított 5.  § (9)  bekezdését; 19.  § 4.  pontjával megállapított 6.  § (4)  bekezdés d)  pontját; 19.  § 5.  pontjával 
megállapított 7. § (9) bekezdését; 19. § 6. pontjával megállapított 9/B. § (13) bekezdését először a 2017. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
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(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdésével megállapított 2.  § 1., 1a., 1b.  pontját; 12.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 2.  § 6.  pontját; 14.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (3)  bekezdését; 14.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontját; 14.  § (3)  bekezdésével megállapított 9/B.  § 
(6)  bekezdését; 14.  § (4)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (11)  bekezdését; 14.  § (5)  bekezdésével megállapított 
9/B. § (12) bekezdés a) pontját; 15. §-ával megállapított 9/B. § (13a) bekezdését; 16. §-ával megállapított 10/A. §-át; 
18. §-ával megállapított 1. számú mellékletét; 19. § 1. pontjával megállapított 2. § 2. pont a) és b) alpontját, 4., 5. 
és 8. pontját, 5. § (9) bekezdését, 7. § (1), (4), (5) és (14) bekezdését, 9. § (7) bekezdés e) pontját, 9. § (8) bekezdés 
d) pontját, 9/B. § (5) bekezdését, 10. § f ) pontját; 19. § 2. pontjával megállapított 5. § (4) bekezdés d) pontját; 19. § 
3.  pontjával megállapított 5.  § (9)  bekezdését; 19.  § 4.  pontjával megállapított 6.  § (4)  bekezdés d)  pontját; 19.  § 
5. pontjával megállapított 7. § (9) bekezdését; 19. § 6. pontjával megállapított 9/B. § (13) bekezdését a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-ával hatályon kívül helyezett 7. § (1), (9) bekezdését, 9/B. § (1), (2), (10) és 
(16) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

18. §  Az Alapkr. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  Az Alapkr.
1. 2. § 2. pont a) és b) alpontjában, 4., 5. és 8. pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 7. § (1), (4), (5) és (14) bekezdésében, 

9. § (7) bekezdés e) pontjában, 9. § (8) bekezdés d) pontjában, 9/B. § (5) bekezdésében, 10. § f ) pontjában 
a „származtatott” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,

2. 5. § (4) bekezdés d) pontjában a „származtatott” szövegrészek helyébe a „határidős, opciós és swap” szöveg,
3. 5. § (9) bekezdésben a „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,
4. 6. § (4) bekezdés d) pontjában az „a lezárt opciós, swap és határidős ügyletek” szövegrész helyébe az „a lezárt 

határidős, opciós és swap ügyletek” szöveg, a „származtatott” szövegrész helyébe a „határidős, opciós és swap” 
szöveg,

5. 7. § (9) bekezdésében a „származtatott” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg,
6. 9/B. § (13) bekezdésében a „befektetési szolgáltatás” szövegrész helyébe a „pénzügyi műveletek” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az Alapkr.
1. 7. § (1) bekezdésében a „(határidős, opciós és swap ügyleteket)” szövegrész,
2. 7. § (9) bekezdésében a „(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)” szövegrész,
3. 9/B. § (1), (2), (10) és (16) bekezdése.

4. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Határidős ügyletek értékelési különbözeteként kell kimutatni a mérleg fordulónapján, illetve a negyedév utolsó 
napján és az értékelés napján a le nem zárt származékos ügyletek közül a határidős és az opciós ügyletek várható 
eredményének összegében elszámolt értékelési különbözetet.”

22. §  Az Mnykr. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  határidős és opciós ügylethez kapcsolódóan a  szerződésben rögzített határidő (az ügylet zárása) előtt 
pénzmozgással járó (többek között az ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve a kapott opciós díjat) kifizetésre 
került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a  befolyt 
pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

23. §  Az Mnykr. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A központi értéktártól, a központi szerződő féltől visszakapott alapletét összegét annak pénzügyi rendezésekor 
az egyéb követeléseket csökkentő tételként kell elszámolni.”
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24. §  Az Mnykr. 43. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  lezárt kamatfedezeti ügyletek eredményét és a  le nem zárt kamatfedezeti ügyletek várható eredményét 
– jellegének megfelelően – a kamatbevételeket vagy a kamatráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni.
(10) A tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli, a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig, valamint az értékelés 
napjáig le nem zárt származékos ügyletek közül a  határidős ügyletek várható eredményét – fedezeti ügylet 
esetében annak hatékony részét –, mint értékelési különbözetet bevételként vagy bevételt csökkentő tételként 
kell elszámolni. Ezzel egyidejűleg a  ráfordításokkal szemben el kell számolni az  értékelési különbözet összegében 
képzett céltartalékot. Ha a fedezeti ügylethez kapcsolódó alapügylet nem a befektetési portfolió része és eredménye 
az időbeli elhatárolásokban szerepel, akkor a fedezeti ügylet várható eredményét is az időbeli elhatárolások között 
kell elszámolni, nem pedig az értékelési különbözetben.
(11) A  származékos ügyletek közül a  határidős ügyletek piaci értékelésekor az  ügylet várható eredményét kell 
piaci értéknek tekinteni és értékelési különbözetként elszámolni – jellegétől függően – bevételként vagy bevételt 
csökkentő tételként. Ezzel egyidejűleg és azonos összegben a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési 
különbözetből képzett céltartalékot. A  határidős ügylethez kapcsolódó értékelési különbözetet és az  ahhoz 
kapcsolódó céltartalékot az ügylet zárásakor kell megszüntetni.”

25. §  Az Mnykr. a következő 61. §-sal egészül ki:
„61.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21.  §-ával megállapított 19.  § (5)  bekezdését; 22.  §-ával 
megállapított 43.  § (3)  bekezdését; 23.  §-ával megállapított 43.  § (6)  bekezdését; 24.  §-ával megállapított 43.  § 
(9)–(11) bekezdését; 26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával 
megállapított 34.  § (5)  bekezdés e)  pontját, 34.  § (6)  bekezdés e)  pontját; 26.  § 3.  pontjával megállapított 42/A.  § 
(5) bekezdését; 26. § 4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított 19. § (5) bekezdését; 22. §-ával megállapított 43. § 
(3)  bekezdését; 23.  §-ával megállapított 43.  § (6)  bekezdését; 24.  §-ával megállapított 43.  § (9)–(11)  bekezdését; 
26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával megállapított 34. § 
(5) bekezdés e) pontját, 34. § (6) bekezdés e) pontját; 26. § 3. pontjával megállapított 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 
4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni 
lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-ával hatályon kívül helyezett 43. § (1), (2), (7), (8), (15) és (16) bekezdését 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

26. §  Az Mnykr.
1. 19. § (5) bekezdésében, 42/A. § (5) bekezdésében a „le nem zárt” szövegrész helyébe a „le nem zárt határidős 

ügyletek közül a” szöveg,
2. 34.  § (5)  bekezdés e)  pontjában és a  34.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az „elszámolási” szövegrész helyébe 

a „származékos ügyletek közül a” szöveg,
3. 42/A. § (5) bekezdésében a „határidős” szövegrész helyébe a „származékos ügyletek közül a határidős” szöveg,
4. 43. § (14) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az elszámolási típusú” szövegrész helyébe az „A nem leszállítási” 

szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti az Mnykr.
1. 43. § (1), (2), (7) és (8) bekezdése,
2. 43. § (15) bekezdésében a „leszállítási” szövegrész,
3. 43. § (16) bekezdésében az „elszámolási” és a „leszállítási” szövegrész.



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 83

5. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tagdíjkövetelések között kell kimutatni a  pénztártagnak a  tagsági viszony kezdetétől a  nyugdíjszolgáltatás 
megállapításáig terjedő időszak (felhalmozási idő) alatt a pénztárral szemben fennálló, a pénztár alapszabályában 
meghatározott mértékben teljesítendő, a  pénztártag írásos nyilatkozatában vállalt tagdíjfizetési kötelezettségét, 
valamint a  munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján a  pénztártag alkalmazottjának részben vagy 
egészben átvállalt, és a  pénztárral kötött szerződés szerint teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettségét (munkáltatói 
hozzájárulást) mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem rendezték. Itt kell kimutatni a  felhalmozási időszakot 
követően a tag által – az Öpt. 47. § (5) bekezdés e) pontja alapján – vállalt tagdíjfizetési kötelezettséget (munkáltatói 
hozzájárulást) is mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem rendezték. Amennyiben a pénztártag nem fix összegű, hanem 
jövedelemarányos tagdíjfizetési kötelezettséget vállal és a pénztár a tagdíj alapját képező bérről, jövedelemről nem 
rendelkezik információval, akkor a tagdíjkövetelést a tárgyhónapot megelőző hónapban érvényes minimálbér alapján 
kell meghatározni. A  pénztár az  előírt, de ki nem egyenlített tagdíjkövetelést az  egyéb ráfordításokkal szemben 
leírhatja, ha a  tagdíjkövetelés nyilvántartott összegéről a  pénztártagot tájékoztatja, a  követelés kiegyenlítésére 
felhívja a pénztártag figyelmét, azonban a pénztártag a pénztár által előírt határidőig kötelezettségének nem tesz 
eleget. A pénztárnak a leírás gyakoriságát szabályzatban kell meghatározni.”

29. §  Az Önykr. 24. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az  elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az  egyéni és a  szolgáltatási 
számlákról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapíthatók és nyomon 
követhetők az egyéni számlákon történt jóváírások és terhelések forintban és elszámoló egységben is, a szolgáltatási 
számlákon történt jóváírások és terhelések forintban.”

30. §  Az Önykr. 34. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége eredményének megállapításánál a működési célú bevételek 
a következők:)
„h) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett előző évi működési céltartalékok felhasználásának összege. 
Itt kell továbbá kimutatni a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító 
által fizetett, illetve a  mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt összeget, továbbá a  mérlegkészítés 
időpontjáig megkapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak összegét és az  előző 
üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések működést megillető összegét. Itt 
kell kimutatni a  pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő 
megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak 
tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az  immateriális javak, a  működtetett ingatlanok és 
működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni 
az Öpt. 47. § (4)–(5) bekezdése szerint a pénztártag kilépésekor a pénztár alapszabályában meghatározott, pénztártagot 
terhelő kilépési költség megtérítését, továbbá az Öpt. 36. § (3) bekezdés d) pontja szerinti egyéb bevételeket. Egyéb 
bevételként kell kimutatni a  nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatban felmerült költségek szolgáltatási 
tartalékból megtérülő összegét, valamint a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról az Öpt. 14. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tag egyéni számlája befektetésének hozamából 
levont, működési tartalékra jutó hányadot.”

31. §  Az Önykr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztártag más pénztárba 
történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a  pénztárnál kimutatott, 
nyugdíj-szolgáltatási célú tagdíjhátralékának az  üzleti évben leírt összegét, az  Öpt. 14.  § (3)  bekezdése alapján 
a tagdíjat nem fizető pénztártag egyéni számlája befektetésének hozamából a működési és a likviditási tartalék javára 
levont összeget, valamint a külön soron nem nevesített egyéb szolgáltatási célú ráfordítások összegét.”
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32. §  Az Önykr. 36. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási célú eredményének megállapításánál a likviditási célú bevételek a következők:)
„h) Likviditási célú egyéb bevételek: az  előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt 
befizetések likviditási tartalékot megillető része. Ezen a  soron kell kimutatni a  pénztártag más pénztárba történő 
átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott likviditási célú 
tagdíjhátralékának összegében a  meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását, valamint a  tagdíjat nem 
fizető tag egyéni számlájáról az Öpt. 14. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő 
időpontjától a tag egyéni számlája befektetésének hozamából levont, likviditási tartalékra jutó hányadot.”

33. §  Az Önykr. 42. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Amennyiben a pénztártag a tagdíjat a pénztár alapszabályában megjelölt időtartamon túl nem fizeti (a tagdíj 
meg nem fizetés kezdő időpontja), a tag egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozama csökkenthető 
a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, 
de legfeljebb a hozam összegével. A működési és a likviditási tartalékot megillető összeggel az egyéni számlán jóváírt 
hozambevételekből képzett céltartalékot kell csökkenteni.”

34. § (1) Az Önykr. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  határidős és opciós ügylethez kapcsolódóan a  szerződésben rögzített határidő (az ügylet zárása) előtt 
pénzmozgással járó (többek között az  ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve az  opciós díjat) kifizetésre 
került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a  befolyt 
pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

 (2) Az Önykr. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  központi értéktártól, központi szerződő féltől visszakapott alapletét, pénzügyi fedezet összegét egyéb 
követelésként kell elszámolni a pénzeszközökkel szemben.”

 (3) Az Önykr. 43. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  lezárt kamatfedezeti ügyletek eredményét és a  le nem zárt kamatfedezeti ügyletek várható eredményét 
– jellegének megfelelően – a kamatbevételeket vagy a kamatráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni.
(10) A tőzsdei és tőzsdén kívüli, a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig – az elszámoló egységekre 
épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárak esetében az értékelés napjáig – le nem zárt származékos ügyletek 
közül a határidős ügyletek várható eredményét – fedezeti ügylet esetében annak hatékony részét el kell számolni 
bevételként vagy bevételt csökkentő tételként, mint értékelési különbözet. Ezzel egyidejűleg a  ráfordításokkal 
szemben el kell számolni az  értékelési különbözetből képzett céltartalékot. Ha a  fedezeti ügylethez kapcsolódó 
alapügylet nem része a befektetési portfoliónak és időarányos eredménye az időbeli elhatárolásokban szerepel, akkor 
a fedezeti ügylet időarányos eredményét is az időbeli elhatárolások között és nem az értékelési különbözetben kell 
elszámolni.”

35. §  Az Önykr. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 28.  §-ával megállapított 18.  § (3)  bekezdését; 29.  §-ával 
megállapított 24. § (16) bekezdését; 30. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés h) pontját; 31. §-ával megállapított 35. § 
(2) bekezdését; 32. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdés h) pontját; 33. §-ával megállapított 42. § (19) bekezdését; 
34. § (1) bekezdésével megállapított 43. § (3) bekezdését; 34. § (2) bekezdésével megállapított 43. § (6) bekezdését; 
34. § (3) bekezdésével megállapított 43. § (9)–(10) bekezdését; 36. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 
42/A. § (5) bekezdését; 36. § 2. pontjával megállapított 34. § (5) bekezdés e) pontját, (6) bekezdés e) pontját; 36. § 
3.  pontjával megállapított 43.  § (11)  bekezdését; 36.  § 4.  pontjával megállapított 43.  § (14)  bekezdését először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított 18. § (3) bekezdését; 29. §-ával megállapított 24. § 
(16) bekezdését; 30. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés h) pontját; 31. §-ával megállapított 35. § (2) bekezdését; 
32.  §-ával megállapított 36.  § (1)  bekezdés h)  pontját; 33.  §-ával megállapított 42.  § (19)  bekezdését; 34.  § 
(1) bekezdésével megállapított 43. § (3) bekezdését; 34. § (2) bekezdésével megállapított 43. § (6) bekezdését; 34. § 
(3) bekezdésével megállapított 43. § (9)–(10) bekezdését; 36. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § 
(5) bekezdését; 36. § 2. pontjával megállapított 34. § (5) bekezdés e) pontját, (6) bekezdés e) pontját; 36. § 3. pontjával 
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megállapított 43. § (11) bekezdését; 36. § 4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését a 2016. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-ával hatályon kívül helyezett 43. § (1), (2), (7), (8), (11), (15), (16) bekezdését 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

36. §  Az Önykr.
1. 19.  § (5)  bekezdésében és 42/A.  § (5)  bekezdésében a  „le nem zárt” szövegrész helyébe a  „le nem zárt 

származékos ügyletek közül a” szöveg,
2. 34. § (5) bekezdés e) pontjában, (6) bekezdés e) pontjában az „elszámolási” szövegrész helyébe a „származékos 

ügyletek közül a” szöveg,
3. 43. § (11) bekezdésében a „határidős” szövegrészek helyébe a „származékos ügyletek közül a határidős” szöveg,
4. 43. § (14) bekezdésében az „Az elszámolási” szövegrész helyébe az „A nem leszállítási” szöveg
lép.

37. §  Hatályát veszti az Önykr.
1. 43. § (1), (2), (7) és (8) bekezdése,
2. 43. § (11) bekezdésében a „(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)” szövegrész,
3. 43. § (15) és (16) bekezdésében a „leszállítási” szövegrész,
4. 43. § (16) bekezdésében az „elszámolási” szövegrész.

6. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-ában a „(4) bekezdését” szövegrész 
helyébe a „(2) bekezdését” szöveg lép.

7. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. § 48. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„48. átstrukturált hitelek (követelések): A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló MNB rendeletben meghatározott követelések.”

 (2) A Hitkr. 2. §-a a következő 56. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„56. teljesítő kitettség, nem teljesítő kitettség: a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó 
prudenciális követelményekről szóló MNB rendeletben maghatározott fogalom.”

40. § (1) A Hitkr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzügyi intézmény számviteli politikájának a Tv. 14.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti Eszközök és források 
értékelési szabályzatában, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a  követelések, 
követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások, a befektetések, a követelés fejében kapott, készletként kimutatott eszközök, 
valamint a  mérlegen kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalék képzésének 
rendjéről. E  szabályzatban kell továbbá rendelkezni az  általános kockázati céltartalék felhasználásának rendjéről, 
illetve arról, hogy a hitelintézet a 2001. január 1-je előtt megképzett általános kockázati céltartalékot teljes egészében 
felhasználta, vagy a követelések, értékpapírok és készletek könyvekből való kivezetésekor, illetve a mérlegen kívüli 
tételek megszűnésekor keletkező veszteség összegére fokozatosan használja azt fel. Az Eszközök és források értékelési 
szabályzatának Sajátos értékelési előírások című részében a pénzügyi intézmény a követelésekre, a követelés jellegű 
aktív időbeli elhatárolásokra, a befektetési célú és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, továbbá 
a  mérlegen kívüli kötelezettségekre olyan értékelési előírásokat köteles meghatározni, amelyek összhangban 
vannak az ügyfél és partnerminősítés, valamint fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet 
és a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB 
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rendelet szabályaival. A pénzügyi intézmény az eszközök és a kötelezettségek értékelése során e rendelet előírásainak 
figyelembevételével a Tv. előírásait is köteles alkalmazni.”

 (2) A Hitkr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A számviteli politika keretében el kell készíteni a származékos ügyletek elszámolására, nyilvántartására, a fedezeti 
ügyletek meghatározására és elkülönített kezelésére vonatkozó szabályzatot. A  valós értékelést nem alkalmazó 
pénzügyi intézmények esetében ugyancsak a számviteli politika keretében kell elkészíteni a származékos ügyletek 
piaci értékének meghatározására vonatkozó szabályzatot.”

41. §  A Hitkr. 7. § (14) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb céltartalékként a  (11)–(13)  bekezdések, valamint a  5.  § (5)  bekezdésének i)  pontja szerinti céltartalékok közé 
nem tartozó, a  Tv., illetve más jogszabályok által előírt céltartalékok állományának összegét kell kimutatni. Az  egyéb 
céltartalékon belül kell kimutatni:]
„a) a (11)–(12) bekezdésben foglaltak kivételével, a Tv. 41. § (1) bekezdése alapján a várható kötelezettségek fedezetére 
képzett céltartalékot, ideértve a nem pénzügyi garanciális kötelezettségek után képzett céltartalék összegét is;”

42. § (1) A Hitkr. 9. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  hitelintézetekkel, illetve az  ügyfelekkel szembeni követelések, követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások 
értékelése (értékvesztés és visszaírás megállapítása) során a Tv. 55. § (1)–(3) bekezdés és a 7. számú melléklet előírásait 
kell alkalmazni azzal, hogy azok minősítésekor a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó 
prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet előírásait is figyelembe kell venni.”

 (2) A Hitkr. 9. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  hitelintézet a  különleges bankkockázatra tekintettel, a  Hpt. 84.  §-át alapul véve, egyes kintlévőségeinek, 
befektetéseinek, követelés fejében kapott és készletként nyilvántartott eszközeinek, valamint mérlegen kívüli 
kötelezettségeinek értékelésére a Tv. rendelkezéseit és a 7. számú melléklet előírásait köteles alkalmazni azzal, hogy 
azok közül a követelések, a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (kivéve a 17. § (1) bekezdése szerinti függővé 
tett kamatokat), a befektetési célú és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a hitelnyújtási 
kötelezettségvállalások, pénzügyi garanciavállalások és egyéb kötelezettségvállalások minősítése tekintetében 
a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB 
rendelet előírásai szerint kell eljárni.”

43. §  A Hitkr. 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kereskedési célú pénzügyi eszköznek minősülő hitelintézetekkel, ügyfelekkel szembeni és egyéb követelés 
esetében nem alkalmazható az értékvesztés elszámolási szabály, ezen követelésekre a pénzügyi intézményeknél nem 
vonatkozik a 13. § (1/a)–(1/b) és (5) bekezdése.”

44. §  A Hitkr. 9/C. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A származékos ügyletnek minősülő opciós ügyletek esetében, ha a fizetett opciós díj az opciós jog vevőjénél 
az  ügylet bekerülési értékének része, akkor azt a  származékos ügylet pozitív értékelési különbözetével szemben 
kell elszámolni. Amennyiben a  fizetett opciós díj a  befektetési szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként kerül 
elszámolásra, az nem része az opciós leszállítási ügylet keretében beszerzett pénzügyi eszköz beszerzési értékének.”

45. § (1) A Hitkr. 9/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor elszámolt eredmény 
hatékony része a  fedezett alapügylet (tétel) értékeléskor, illetve ügyletzáráskor elszámolt eredményét csökkentő 
tételként kerül elszámolásra, a nem hatékony része a kereskedési célú ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra. 
A fedezeti ügylet értékeléskori és záráskori nyereségének nem hatékony részét a befektetési szolgáltatási bevételek 
között kell elszámolni, a fedezeti ügylet veszteségének nem hatékony részét a befektetési szolgáltatások ráfordításai 
között kell elszámolni.
(3) A  kamatfedezeti célú valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor 
elszámolt eredmény hatékony részét, ha az  nyereség a  fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordításokat csökkentő 
tételként, ha az veszteség a kapott kamatok, kamatjellegű bevételeket csökkentő tételként kell elszámolni. Az egyéb 
valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor elszámolt eredmény 
hatékony részét, ha az alapügylet kereskedési célú, akkor nyereség esetén a befektetési szolgáltatások ráfordításait 
csökkentő tételként, veszteség esetén a befektetési szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként kerül elszámolásra. 
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Ha az  alapügylet nem kereskedési célú, eredménye az  egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai 
között kerül elszámolásra, akkor az egyéb valós érték fedezeti ügylet pozitív értékelési különbözetének és záráskori 
nyereségének a  hatékony részét az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkentő tételként, a  negatív 
értékelési különbözete és záráskori vesztesége az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként kerül 
elszámolásra.”

 (2) A Hitkr. 9/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  valós érték fedezeti ügylet zárásakor az  értékelési különbözetet meg kell szüntetni a  hatékony rész erejéig, 
pozitív értékelési különbözet esetében az  ügylet jellegétől függően a  fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások, 
illetve az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításai vagy a  befektetési szolgáltatások ráfordításai között, negatív 
értékelési különbözet esetében a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, illetve az egyéb pénzügyi szolgáltatások 
bevételei vagy a befektetési szolgáltatások bevételei között elszámolva. A fedezeti ügylet értékelési különbözetének 
nem hatékony részét a  kereskedési célú ügyletek értékelési különbözetének kivezetésére vonatkozó szabályok 
szerint, nyereség esetén az előző bevételek csökkentéseként, veszteség esetén az előző ráfordítások csökkentéseként 
kell elszámolni.”

 (3) A Hitkr. 9/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A fedezeti célú, valamint a 22. § (7) bekezdése szerinti swap ügyleteket és a 22. § (8) bekezdése szerinti, a swap 
ügyletekkel azonos rendeltetésű ügyleteket kamatfedezeti célú valós érték fedezeti swap ügyletekként kell kezelni, és 
a 22. § (11) bekezdése szerinti időbeli elhatárolások elszámolása alkalmazandó az értékelés és a zárás időpontjában. 
A 22. § (11) bekezdése szerinti időbeli elhatárolást a swap ügylet értékelési különbözetének összegére is alkalmazni 
kell. A  swap ügylet értékelési különbözetét és a  kapcsolódó időbeli elhatárolásokat a  swap ügylet határidős 
ügyletrészének zárásakor kell megszüntetni.”

 (4) A Hitkr. 9/D. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A származékos ügyletek közül a leszállítási határidős vagy opciós eladási ügylet vagy nem pénzügyi eszköz, illetve 
pénzügyi eszköz eladására vonatkozó előre jelzett ügylet formájában létező alapügylet fedezetére kötött cash-flow 
fedezeti ügylet zárásakor az értékelési különbözetet meg kell szüntetni és a fedezeti ügylet eredményének hatékony 
részét az alapügylet eredményét ellentételező tételként kell elszámolni, az azt meghaladó részt pedig a kereskedési 
célú ügyletekre vonatkozó szabályok szerint, jellegétől függően a  befektetési szolgáltatások bevételeként vagy 
ráfordításaként kell lekönyvelni. A fedezeti ügylet eredményének hatékony részét abban az eredménykategóriában kell 
elszámolni, amelyben az alapügylet eredménye is elszámolásra került, amennyiben az alapügylet pénzügyi eszközre 
vonatkozik. A nem pénzügyi eszköz eladási alapügylet esetében a fedezeti ügylet ellentétes előjelű eredményét nem 
lehet ellentételező tételként elszámolni a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között, 
annak összegét az alapügylet ellentétes előjelű eredményének összegéig – jellegétől függően – az egyéb pénzügyi 
szolgáltatások bevételeként vagy ráfordításaként kell elszámolni.”

46. §  A Hitkr. 12. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény minden hónap utolsó napjára vonatkozóan – az MNB részére készített évközi jelentések 
alátámasztása céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét 
megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá a  0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli 
tételekről összesítést készíteni. A számviteli nyilvántartások havi, illetve negyedéves zárása során – a számviteli politikában 
is rögzítettek szerint – legalább a következő zárlati munkálatokat kell elvégezni:)
„i) a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése [ideértve többek között 
negyedévente a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék 
képzést, valamint hó végén a  le nem zárt fedezeti célú, származékos ügyletek (beleértve a 22. § (7)–(8) bekezdése 
szerinti határidős és swap ügyleteket is) jövőben várható eredményének elhatárolását legfeljebb a fedezett alapügylet 
elszámolt ellenkező előjelű eredményének összegéig]. A  hó végéig le nem zárt, nem fedezeti célú származékos 
ügyletek [kivéve a 22. § (7)–(8) bekezdése szerinti határidős és swap ügyleteket] után nem számolható el a jövőben 
várható nyereség időbeli elhatárolásként;”

47. § (1) A Hitkr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  pénzügyi intézménynek az  értékvesztésnek a  várható veszteség biztosítékokkal nem fedezett összege 
figyelembevételével meghatározott összegét legalább negyedévente felül kell vizsgálni és a  korábban elszámolt 
értékvesztés összegét a  negyedév végén fennálló minősítés alapján szükség szerint módosítani kell további 
értékvesztés elszámolással vagy a meglévő értékvesztés visszaírásával.
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(1a) Nem kötelező értékvesztést elszámolni azon befektetési célú vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírra, amelynek értékelésére a pénzügyi intézmény a Tv. 32. § (3) bekezdése vagy 44. § (3) bekezdése 
szerinti értékelést alkalmazza.
(1b) Követelések és követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése esetén az értékvesztés állományának 
növelését vagy csökkenését (visszaírását) az egyéb ráfordítások növekedéseként vagy csökkenéseként kell elszámolni. 
Az értékvesztés állományának a minősítés szerint szükséges összegre történő csökkentését az üzleti évben elszámolt 
értékvesztés összegéig az egyéb ráfordítások csökkentéseként, az üzleti évben elszámolt értékvesztést meghaladó 
visszaírás összegét pedig az egyéb bevételekkel szemben kell elszámolni.
(1c) Befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé tartozó értékpapírok és részesedések elszámolt értékvesztését 
az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításaként, illetve a  befektetési szolgáltatás ráfordításaként, az  elszámolt 
értékvesztés visszaírását az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeként 
kell elszámolni. Az  üzleti évben elszámolt értékvesztések üzleti év során visszaírt összegét az  egyéb pénzügyi 
szolgáltatások ráfordításainak és a befektetési szolgáltatások ráfordításainak csökkentéseként kell elszámolni.”

 (2) A Hitkr. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  követelések fejében átvett és készletként kimutatott vagyontárgyak elszámolt értékvesztését, illetve annak 
visszaírását egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. Az üzleti évben elszámolt értékvesztések 
üzleti év során visszaírt összegét az egyéb ráfordítások csökkenéseként kell elszámolni.”

 (3) A Hitkr. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A pénzügyi intézmény a követeléseket év közben negyedéves gyakorisággal értékeli és azok minősítése alapján 
értékvesztést vagy értékvesztés visszaírást számol el.”

48. §  A Hitkr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézetekkel szembeni követelések, valamint az  ügyfelekkel szembeni követelések után járó – a  13.  § 
(2)  bekezdése alá nem tartozó – kamatokat (szerződés szerinti ügyleti kamatok, valamint késedelmi kamatok), 
kamatjellegű jutalékokat a pénzügyi intézményeknél év közben és év végén a következőképpen kell elszámolni:
a) év közben járó kamatokat, kamatjellegű jutalékokat az  esedékesség időpontjában függővé kell tenni, ha 
az alapköveteléshez kapcsolódó egy vagy több tőketörlesztő rész, illetve kamattörlesztő rész 30 napos vagy azt meghaladó 
idejű késedelemben van, vagy az  alapkövetelés a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelés prudenciális 
követelményeiről szóló MNB rendelet szerint nem teljesítőnek minősül és összegük nem folyt be. A függővé tett kamatot, 
jutalékot nem lehet követelésként és bevételként elszámolni, továbbá nem lehet utánuk céltartalékot képezni, értékvesztést 
elszámolni, azok összegét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell elszámolni és kimutatni;
b) év közben járó kamatokat, kamatjellegű jutalékokat az  esedékesség időpontjában kamatkövetelésként és 
kamatbevételként kell elszámolni, ha azok összege nem folyt be, és ha azokat nem kell az a) pont szerint függővé tenni;
c) év közben – a  b)  pont szerint – követelésként kimutatott kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét függővé 
kell tenni –, azaz stornótételként való elszámolással csökkenteni kell azok összegével a  kamatköveteléseket és 
a kamatbevételeket, ha azok az esedékességet követő 30 napon belül nem folytak be;
d) év közben a kamatok és kamatjellegű jutalékok még nem esedékes, időarányosan járó összegét legalább havonta 
az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között el kell számolni. Nem lehet időbeli 
elhatárolásként és kamatbevételként elszámolni a  még nem esedékes, időarányosan járó kamatok, kamatjellegű 
jutalékok összegét,
da) ha az  alapkövetelés a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelés prudenciális követelményeiről szóló 
MNB rendelet szerint nem teljesítő kitettségnek minősül,
db) ha az alapköveteléshez kapcsolódó egy vagy több tőketörlesztő rész, illetve kamattörlesztő rész 30 napos, illetve 
azt meghaladó idejű késedelemben van, és összegük nem folyt be;
e) év végén függővé kell tenni a mérleg fordulónapján az üzleti évre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig 
esedékes, be nem folyt kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét;
f ) év végén függővé kell tenni az üzleti évre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes kamatok, 
kamatjellegű jutalékok összegét, ha az alapkövetelés a nem teljesítő kitettség és az átstrukturált követelés prudenciális 
követelményeiről szóló MNB rendelet szerint nem teljesítő kitettségnek minősül;
g) év végén az üzleti évre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékes és befolyt kamatok, kamatjellegű 
jutalékok összegét, valamint a mérleg fordulónapján az üzleti évre időarányosan járó, de a mérlegkészítés időpontjáig 
nem esedékes, a nem teljesítő kitettség és az átstrukturált követelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet 
szerint teljesítő kitettségnek tekinthető alapköveteléshez kapcsolódó kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét 
az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között kell elszámolni;
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h) ha a  járó kamat, kamatjellegű jutalék az  esedékesség időpontjában befolyik, vagy a  függővé tett kamat, 
kamatjellegű jutalék utólag befolyik, akkor azok összegét a  pénzeszközök és a  kapott kamatok, kamatjellegű 
bevételek növekedéseként kell elszámolni.”

49. §  A Hitkr. 20. § (7) bekezdését követő „Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása” alcím címe helyébe a „Származékos 
ügyletek elszámolása” cím lép.

50. §  A Hitkr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § A  származékos ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása során azon tételek esetében, 
amelyeknél a  Tv. pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy ráfordításaként rendeli elszámolni az  ügylet 
eredményét, ott pénzügyi intézmény esetén a  vonatkozó tételt az  egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei vagy 
ráfordításai, illetve a befektetési szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között kell elszámolni.”

51. §  A Hitkr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A származékos ügyletek közül a kamatarbitrázs céljából vagy valamely meglévő deviza más devizában történő 
kihelyezése és a  lejárati idő végén – előre rögzített kötési árfolyamon – való visszaváltása érdekében kötött swap 
ügyletek elszámolására a fedezeti céllal kötött swap ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ide nem értve 
azon követelményt, hogy a várható eredménynek csak a hatékony része számolható el.”

52. §  A Hitkr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzleti év mérlegfordulónapjáig le nem zárt nem fedezeti célú tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származékos 
ügyletek várható veszteségét befektetési szolgáltatási ráfordításként kell elszámolni. Ha az ügylet fedezeti célú, akkor 
a várható eredmény hatékony részét azon bevételek, illetve ráfordítások között kell elszámolni, ahol a fedezett ügylet 
eredménye elszámolásra került.”

53. § (1) A Hitkr. 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A nem fedezeti célú származékos ügyletek záráskor realizált eredményét – annak jellegétől függően – a befektetési 
szolgáltatási ráfordítások között, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeként kell elszámolni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ügyletek zárásakor a központi értéktártól, központi szerződő féltől visszakapott alapletét, 
pénzügyi fedezet összegét a pénzeszközök növeléseként és a hitelintézetekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból 
adódó követeléseken belül a központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés csökkenéseként kell 
elszámolni.”

 (2) A Hitkr. 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  opciós díjat – a  (9)–(10)  bekezdésben foglaltak kivételével – annak az  időszaknak az  eredményében kell 
figyelembe venni, amelyben a határidős ügylet lezárásra kerül, azaz amikor az opciót érvényesíti az opció vevője.”

54. §  A Hitkr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás az  1.  §; a  2.  §; 
a  3.  § (1)–(10)  bekezdése; a  4.  §; az  5.  § (2)–(12)  bekezdése, (13)  bekezdés b) és c)  pontja, (14)  bekezdése; a  6.  §  
(1)–(3)  bekezdése, (4)  bekezdés első mondata, (5)–(8)  bekezdése; a  7.  § (1)  bekezdés a), b), e) és g)  pontja, 
(2)  bekezdése, (3)  bekezdés a) és c)  pontja, (4)–(6)  bekezdése, (7)  bekezdés első mondata, (8)–(11)  bekezdése, 
(14)  bekezdés a)–c)  pontja, (15)  bekezdés a) és c)  pontja, (16) és (17)  bekezdése; a  8.  § (1), (3), (4) és  
(6)–(8) bekezdése; a 9. § (2) és (3) bekezdése, (4) és (5) bekezdés második mondata, (8) bekezdés második mondata, 
(9), (10), (11), (12), (13), (14) és (17) bekezdése; a 9/A–9/F. §; a 10. § (1)–(6) és (8)–(14) bekezdése; a 11. § (1) bekezdés 
c) és e) pontja, (2) bekezdés első két mondata, (3)–(12) bekezdése; a 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)–c), e)–g), 
i) és j) pontja, (3)–(8) és (11) bekezdése; a 13. § (1), (1a)–(1d), (4)–(5), (9) és (10) bekezdése; a 14. § (1)–(3) bekezdése; 
a 15. § (3)–(6) bekezdése és (10)–(17) bekezdése; a 16. §; a 17. §; a 20–24. §; a 25. § 2., 3., 6–19., 21., 23., 24., 28–33. és 
37–43. pontja; a 26. § és 27. §; a 28/A. §, a 29. § és 30. §; továbbá a 31. § (7) bekezdése előírásait köteles alkalmazni.”

55. §  A Hitkr. 33. §-a a következő (18)–(20) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 48. pontját; 39. § 
(2)  bekezdésével megállapított 2.  § 56.  pontját; 40.  § (1)  bekezdésével megállapított 3.  § (3)  bekezdését; 40.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 3.  § (7)  bekezdését; 41.  §-ával megállapított 7.  § (14)  bekezdés a)  pontját; 42.  § 
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(1)  bekezdésével megállapított 9.  § (12)  bekezdését; 42.  § (2)  bekezdésével megállapított 9.  § (20)  bekezdését; 
43. §-ával megállapított 9/B. § (6) bekezdését; 44. §-ával megállapított 9/C. § (12) bekezdését; 45. § (1) bekezdésével 
megállapított 9/D.  § (2)–(3)  bekezdését; 45.  § (2)  bekezdésével megállapított 9/D.  § (5)  bekezdését; 45.  § 
(3) bekezdésével megállapított 9/D. § (8) bekezdését; 45. § (4) bekezdésével megállapított 9/D. § (13) bekezdését; 
46.  §-ával megállapított 12.  § (2)  bekezdés i)  pontját; 47.  § (1)  bekezdésével megállapított 13.  § (1) és  
(1a)–(1c) bekezdését; 47. § (2) bekezdésével megállapított 13. § (4) bekezdését; 47. § (3) bekezdésével megállapított 
13.  § (10)  bekezdését; 48.  §-ával megállapított 17.  § (1)  bekezdését; 50.  §-ával megállapított 21.  §-át; 51.  §-ával 
megállapított 22. § (7) bekezdését; 52. §-ával megállapított 23. § (1) bekezdését; 53. § (1) bekezdésével megállapított 
24.  § (4)–(5)  bekezdését; 53.  § (2)  bekezdésével megállapított 24.  § (8)  bekezdését; 54.  §-ával megállapított 28.  § 
(1)  bekezdését; 56.  §-ával megállapított 7. számú mellékletét; 57.  § 1.  pontjával megállapított 6.  § (6)  bekezdését; 
57. § 2. pontjával megállapított 9. § (9) bekezdését; 57. § 3. pontjával megállapított 9. § (9) bekezdés b) pontját, 57. § 
4. pontjával megállapított 9/B. § (4) bekezdését; 57. § 5. pontjával megállapított 9/B. § (8) bekezdését; 57. § 6. pontjával 
megállapított 9/D. § (4) bekezdését; 57. § 7. pontjával megállapított 10. § (3) és (11) bekezdését; 57. § 8. pontjával 
megállapított 11. § (1) bekezdés c) pontját; 57. § 9. pontjával megállapított 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontját; 
57. § 10. pontjával megállapított 22. § (8) bekezdését; 57. § 11. pontjával megállapított 22. § (11) bekezdését; 57. § 
12. pontjával megállapított 25. § 13. pontját; 57. § 13. pontjával megállapított 25. § 46. pontját; 57. § 14. pontjával 
megállapított 28/A. § (4) bekezdését; 57. § 15. pontjával megállapított 28/A. § (7) bekezdését először a 2017. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(19) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (7) bekezdését; 41. §-ával megállapított 
7. § (14) bekezdés a) pontját; 44. §-ával megállapított 9/C. § (12) bekezdését; 45. § (1) bekezdésével megállapított 9/D. § 
(2)–(3) bekezdését; 45. § (2) bekezdésével megállapított 9/D. § (5) bekezdését; 45. § (3) bekezdésével megállapított 
9/D.  § (8)  bekezdését; 45.  § (4)  bekezdésével megállapított 9/D.  § (13)  bekezdését; 46.  §-ával megállapított 12.  § 
(2)  bekezdés i)  pontját; 50.  §-ával megállapított 21.  §-át; 51.  §-ával megállapított 22.  § (7)  bekezdését; 52.  §-ával 
megállapított 23. § (1) bekezdését; 53. § (1) bekezdésével megállapított 24. § (4)–(5) bekezdését; 53. § (2) bekezdésével 
megállapított 24. § (8) bekezdését; 57. § 5. pontjával megállapított 9/B. (8) bekezdését; 57. § 6. pontjával megállapított 
9/D. § (4) bekezdését; 57. § 7. pontjával megállapított 10. § (3) és (11) bekezdését; 57. § 8. pontjával megállapított 
11. § (1) bekezdés c) pontját; 57. § 10. pontjával megállapított 22. § (8) bekezdését; 57. § 11. pontjával megállapított 
22. § (11) bekezdését; 57. § 12. pontjával megállapított 25. § 13. pontját; 57. § 14. pontjával megállapított 28/A. § 
(4) bekezdését; 57. § 15. pontjával megállapított 28/A. § (7) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra is alkalmazni lehet.
(20) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § 1. pontjával hatályon kívül helyezett 2. § 15–18., 37., 45–47. pontját; 58. § 
2. pontjával hatályon kívül helyezett 7. § (12) bekezdését; 58. § 3. pontjával hatályon kívül helyezett 9. § (9) bekezdését; 
58. § 4. pontjával hatályon kívül helyezett 9/C. § (1), (3)–(6), (15) bekezdését; 58. § 5. pontjával hatályon kívül helyezett 
9/C. § (8) bekezdését; 58. § 6. pontjával hatályon kívül helyezett 9/D. § (1), (9) és (11) bekezdését; 58. § 7. pontjával hatályon 
kívül helyezett 9/D. § (10) és (15) bekezdését; 58. § 8. pontjával hatályon kívül helyezett 9/F. § (1) bekezdés d) pontját; 58. § 
9. pontjával hatályon kívül helyezett 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontját; 58. § 10. pontjával hatályon kívül helyezett 
13. § (3) bekezdését; 58. § 11. pontjával hatályon kívül helyezett 20. § (7) bekezdését; 58. § 12. pontjával hatályon kívül 
helyezett 22. § (1), (3)–(5) bekezdését; 58. § 13. pontjával hatályon kívül helyezett 22. § (6) bekezdését; 58. § 14. pontjával 
hatályon kívül helyezett 22.  § (9)–(10), (12) és (15)  bekezdését; 58.  § 15.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § 
(13) bekezdését; 58. § 16. pontjával hatályon kívül helyezett 22. § (14) bekezdés a) pontját; 58. § 17. pontjával hatályon 
kívül helyezett 22. § (14) bekezdés b) pontját; 58. § 18. pontjával hatályon kívül helyezett 22. § (20) bekezdés a) pontját; 
58. § 19. pontjával hatályon kívül helyezett 22. § (22) bekezdését; 58. § 20. pontjával hatályon kívül helyezett 23. §  
(2)–(7) bekezdését; 58. § 21. pontjával hatályon kívül helyezett 24. § (13) bekezdését; 58. § 22. pontjával hatályon kívül 
helyezett 25. § 13. pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

56. §  A Hitkr. 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

57. §  A Hitkr.
 1. 6. § (6) bekezdésében az „az olyan adóstól járó kamat, illetve kamat jellegű jutalék, amely adóssal szemben 

fennálló követelések problémamentes vagy külön figyelendő minősítésűek” szövegrész helyébe az „azok nem 
minősülnek a 17. § szerinti függő kamatnak, kamatjellegű jutaléknak” szöveg,
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 2. 9.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézménynél” 
szöveg,

 3. 9. § (9) bekezdés b) pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény” szöveg,
 4. 9/B. § (4) bekezdésében a „13. § (1)–(3) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe a „13. § (1a)–(1d) és (5) bekezdését” 

szöveg,
 5. 9/B. § (8) bekezdésében a „13. § (3) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe a „13. § (1d) és (5) bekezdését” szöveg,
 6. 9/D.  § (4)  bekezdésében az „az alapügylet ellenkező előjelű eredményét meghaladó” szövegrész helyébe 

a „nem hatékony” szöveg,
 7. 10. § (3) és (11) bekezdésében a „határidős, opciós, valamint swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,
 8. 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap” szövegrész 

helyébe a „származékos” szöveg,
 9. 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „átlag alatti, kétes vagy rossz” szövegrész helyébe a „nem teljesítő 

kitettség” szöveg,
10. 22. § (8) bekezdésében a „kamatarbitrázs” szövegrész helyébe a „származékos ügyletek közül a kamatarbitrázs” 

szöveg,
11. 22.  § (11)  bekezdésében az „A (4)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti – fedezeti célú –,” szövegrész helyébe 

a „Fedezeti” szöveg,
12. 25. § 13. pontjában a „határidős, opciós ügyletek, valamint a swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,
13. 25.  § 46.  pontjában a „követelések” szövegrészek helyébe a „követelések és követelés jellegű aktív időbeli 

elhatárolások” szöveg,
14. 28/A.  § (4)  bekezdésében az „e rendelet (5)–(7)  bekezdései szerint kell tevékenységet lezáró beszámolóját 

elkészítenie” szövegrész helyébe az „az (5)–(6) bekezdés szerint tevékenységet lezáró beszámolót kell készítenie” 
szöveg,

15. 28/A.  § (7)  bekezdésében a  „(végelszámolásának, felszámolásának ideje alatt)” szövegrész helyébe 
az „(amennyiben végelszámolására, illetve felszámolására kerül sor, annak ideje alatt)” szöveg

lép.

58. §  Hatályát veszti a Hitkr.
 1. 2. § 15–18., 37. és 45–47. pontja,
 2. 7. § (12) bekezdésében az „ , a 7. számú melléklet szerint meghatározott mértékben” szövegrész,
 3. 9. § (9) bekezdésében a „rendelkezésein túlmenően a 7. számú melléklet” szövegrész,
 4. 9/C. § (1), (3)–(6) és (15) bekezdése,
 5. 9/C. § (8) bekezdésében az „a 23. § (2), (4)–(5) bekezdése és a 24. § (5) bekezdése szerinti” szövegrész,
 6. 9/D. § (1), (9) és (11) bekezdése,
 7. 9/D. § (10) és (15) bekezdésében a „9/C. § (3) bekezdés c) pontja szerinti” szövegrész és az „ , a (3) bekezdésben 

meghatározott szabályok szerint” szövegrész,
 8. 9/F. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , céltartalékok” szövegrész,
 9. 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ , amennyiben az alapkövetelés problémamentes vagy külön 

figyelendő kategóriába tartozik” szövegrész,
10. 13. § (3) bekezdése,
11. 20. § (7) bekezdésében az „a 22. § (6) bekezdése szerint” szövegrész,
12. 22. § (1) és (3)–(5) bekezdése,
13. 22. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti, a” szövegrész,
14. 22. § (9)–(10), (12) és (15) bekezdése,
15. 22. § (13) bekezdésében a „(4)–(5) és”, továbbá az „(1)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész,
16. 22. § (14) bekezdés a) pontjában a „(4) bekezdés c) pontja szerinti” szövegrész,
17. 22. § (14) bekezdés b) pontjában a „(2)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész,
18. 22. § (20) bekezdés a) pontjában az „a (4) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá” szövegrész,
19. 22. § (22) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerint” szövegrész,
20. 23. § (2)–(7) bekezdése,
21. 24. § (13) bekezdése,
22. 25.  § 13.  pontjában az „a 22.  § (3)–(5), (7)–(8), (11)  bekezdései, a  23.  § (2)–(6)  bekezdései és a  24.  § (5)–(8), 

(10) bekezdései alapján” szövegrész.
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8. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A  befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. kamatarbitrázs érdekében vagy meglévő deviza más devizában történő kihelyezése és kamatozása céljából kötött 
swap ügylet: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hitkr.) meghatározott fogalom;”

 (2) A Befkr. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. valós érték fedezeti kamat-swap ügylet, cash-flow fedezeti kamatfedezeti célú kamat-swap ügylet, kamatlábopciós 
ügylet, kamatlábcap ügylet, kamatlábfloor ügylet, kamatlábcollar ügylet, devizakamat-csere ügylet (deviza kamat-swap 
ügylet), kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet (currency swap ügylet): a Hitkr.-ben meghatározott fogalom;”

60. §  A Befkr. 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A számviteli politika keretében – a Tv. 14. §-ának (3)–(5) bekezdésében foglaltakon túlmenően – kell elkészíteni:]
„a) a befektetési vállalkozás számviteli politikájának a Tv. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti Eszközök és források 
értékelési szabályzatában, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a  követelések, 
követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások, a  befektetések, a  követelés fejében kapott, készletként kimutatott 
eszközök, valamint a  mérlegen kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalék 
képzésének rendjéről. Ebben a  követelésekre, a  követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokra, a  befektetési célú 
és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, továbbá a  mérlegen kívüli kötelezettségekre olyan 
értékelési előírásokat köteles meghatározni, amelyek összhangban vannak az ügyfél és partnerminősítés, valamint 
fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló és a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre 
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendeletek szabályaival. A befektetési vállalkozás az eszközök és 
a kötelezettségek értékelése során a Tv. és az 5. számú mellékletének előírásait is köteles alkalmazni.”

61. §  A Befkr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Tv. 41.  §-ának (1)  bekezdése szerinti várható kötelezettségekre képzett céltartalékon belül kell kimutatni 
a Tv.-ben foglaltakon túlmenően a jegyzési garanciavállalás, mint várható kötelezettség után képzett céltartalékot.”

62. §  A Befkr. 6. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  befektetési vállalkozás tevékenységének sajátos kockázatára tekintettel, a  befektetési hitelből, a  halasztott 
fizetésből, a repóügyletből, az értékpapírkölcsönből és a befektetési szolgáltatásokból eredő egyéb követeléseinek, 
a követelés fejében kapott készleteinek, a jegyzési garanciavállalásból, a hozamra és a tőke megóvására vonatkozó 
ígéret, valamint a hozam-, illetve tőkegarancia miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeinek értékelésére a Tv. 
rendelkezésein túlmenően az  5. számú melléklet előírásait alkalmazza, továbbá az  ügyfél- és partnerminősítés, 
valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet előírásait is köteles figyelembe venni.”

63. §  A Befkr. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § A befektetési vállalkozások esetében a Tv. 59/A. § (6) bekezdésében előírtakon túl, a valós értéken történő 
értékelés alá vont pénzügyi instrumentumok közül a kereskedési célú pénzügyi eszköznek minősülő hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket és a  származékos ügyleteket havonta 
is, a  kereskedési célú követeléseket negyedévente is értékelni kell. A  befektetési vállalkozás a  kereskedési célú 
követeléseket negyedévenként értékeli, amelynek során a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a tárgyévben elszámolt értékelési különbözet tárgyévi ellentétes irányú módosítása 
azzal a bevétel, ráfordítás tétellel, illetve a valós értékelés értékelési tartalékával szemben kerül elszámolásra, amellyel 
szemben a  korábbi évközi értékelési különbözet elszámolásra került. A  havi és a  negyedévenkénti értékelésekre 
a  mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  tárgyévben 
elszámolt értékelési különbözet tárgyévi ellentétes irányú módosítása azzal a  bevétel, ráfordítás tétellel, illetve 
a valós értékelés értékelési tartalékával szemben kerül elszámolásra, amellyel szemben a korábbi évközi értékelési 
különbözet elszámolásra került. A valós értékelés alá vont értékesíthető pénzügyi eszközök évközi értékvesztésének 
és értékvesztés visszaírásának elszámolása esetében a valós érték értékelés időpontjában érvényes értékét kell alapul 
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venni, annak tartós alakulását nem kell vizsgálni. Az adott pénzügyi instrumentum valós értékének meghatározási 
módját, az  alkalmazott értékelési eljárást, valamint az  értékelés során figyelembe vett tényezőket a  számviteli 
politikában rögzíteni kell és a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.”

64. §  A Befkr. 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/B. § Amennyiben a befektetési vállalkozás valós értékelést alkalmaz, akkor ügyleteinek, kapcsolódó eszközeinek 
és kötelezettségeinek értékelése és elszámolása során a Hitkr. 9/A. §-a, 9/B. § (1), (3)–(15) bekezdése, és 9/C–9/F. §-a 
szerint kell eljárnia azzal, hogy ahol a Hitkr. a vonatkozó tételt az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeként vagy 
ráfordításaként rendeli elszámolni, ott azt a befektetési vállalkozásnak a befektetési szolgáltatások bevételeként vagy 
ráfordításaként kell elszámolnia.”

65. §  A Befkr. 12. §-át követő „Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása” alcím cím helyébe a „Származékos ügyletek 
elszámolása” cím lép.

66. §  A Befkr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  befektetési vállalkozás a  származékos ügyleteket (határidős, opciós és swap ügylet) a  Tv. előírásain 
túlmenően a Hitkr. 22–24. §-ai szerint számolja el.
(2) Ahol a Tv. a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy ráfordításaként rendeli elszámolni az ügylet eredményét, 
ott a  befektetési vállalkozás a  vonatkozó tételt az  egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei vagy 
ráfordításai között számolja el.”

67. §  A Befkr. 18/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  év közben befektetési szolgáltatási tevékenységét megszüntető befektetési vállalkozásnak tevékenységi 
engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése napjával az  (5)–(6)  bekezdés szerint tevékenységet lezáró 
beszámolót kell készítenie.
(5) Ha a befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése és végelszámolásának 
kezdő időpontja megegyezik – azaz a  végelszámolás kezdő napját megelőző napon a  pénzügyi intézmény még 
tevékenységi engedéllyel rendelkezik – úgy a tevékenységet lezáró beszámolóját e rendelet szerint kell elkészítenie.
(6) Ha a  befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése a  végelszámolás, 
vagy a felszámolás kezdő napját megelőzően történt – azaz a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegfordulónapján 
a befektetési vállalkozás már nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel – akkor a tevékenységet lezáró beszámolóját 
a Tv. rendelkezései alapján kell elkészítenie.
(7) A  befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése után (amennyiben 
végelszámolására, illetve felszámolására kerül sor, annak ideje alatt) a  felszámolás számviteli feladatairól szóló 
kormányrendelet, vagy a végelszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet előírásait köteles alkalmazni.”

68. §  A Befkr. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 59.  § (1)  bekezdésével megállapított 2.  § 8.  pontját; 
59.  § (2)  bekezdésével megállapított 2.  § 17.  pontját; 60.  §-ával megállapított 3.  § (6)  bekezdés a)  pontját; 
61. §-ával megállapított 5. § (6) bekezdését; 62. §-ával megállapított 6. § (20) bekezdését; 63. §-ával megállapított 
6/A.  §-át; 64.  §-ával megállapított 6/B.  §-át; 66.  §-ával megállapított 13.  §-át; 67.  §-ával megállapított 18/A.  §  
(4)–(7) bekezdését; 69. § 1. pontjával megállapított 2. számú mellékletét; 69. § 2. pontjával megállapított 5. számú 
mellékletét; 70. § 1. pontjával megállapított 3. § (6) bekezdés e) pontját; 17. § 2. pontját, 70. § 2. pontjával megállapított 
7.  § (2)  bekezdés b)  pontját, 70.  § 3.  pontjával megállapított 7.  § (3)  bekezdés b)–c)  pontját, 70.  § 4.  pontjával 
megállapított 8. § (3) bekezdését, 70. § 5. pontjával megállapított 8. § (8) bekezdés i) pontját először a 2017. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 8. pontját; 59. § (2) bekezdésével 
megállapított 2. § 17. pontját; 61. §-ával megállapított 5. § (6) bekezdését; 64. §-ával megállapított 6/B. §-át, 66. §-ával 
megállapított 13. §-át, 67. §-ával megállapított 18/A. § (4)–(7) bekezdését; 69. § 1. pontjával megállapított 2. számú 
mellékletét; 70. § 1. pontjával megállapított 3. § (6) bekezdés e) pontját, 17. § 2. pontját, 70. § 2. pontjával megállapított 
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7.  § (2)  bekezdés b)  pontját, 70.  § 3.  pontjával megállapított 7.  § (3)  bekezdés b)–c)  pontját, 70.  § 5.  pontjával 
megállapított 8. § (8) bekezdés i) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 71. § 1. pontjával hatályon kívül helyezett 2. § 4–7., 18–22., 28. és 29. pontját; 
71. § 2. pontjával hatályon kívül helyezett 6/C–6/F. §-át; 71. § 3. pontjával hatályon kívül helyezett 7. § (2) bekezdés 
b) pontját; 71. § 4. pontjával hatályon kívül helyezett 8. § (2) bekezdését; 71. § 5. pontjával hatályon kívül helyezett 
8. § (4) és (5) bekezdését; 71. § 6. pontjával hatályon kívül helyezett 8. § (8) bekezdés i) pontját; 71. § 7. pontjával 
hatályon kívül helyezett 8. § (8) bekezdés k) pontját; 71. § 8. pontjával hatályon kívül helyezett 10. § (4) bekezdés 
e) pontját; 71. § 9. pontjával hatályon kívül helyezett 14–16. §-át; 71. § 10. pontjával hatályon kívül helyezett 17. § 
2. pont f ) alpontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

69. §  A Befkr.
1. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul,
2. 5. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

70. §  A Befkr.
1. 3.  § (6)  bekezdés e)  pontjában, 17.  § 2.  pontjában a  „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe 

a „származékos” szöveg,
2. 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap” szövegrész helyébe 

a „származékos” szöveg,
3. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a „határidős, opciós, valamint swap” szövegrész helyébe a „származékos” 

szöveg,
4. 8. § (3) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerint minősíteni” szövegrész helyébe a „minősíteni, melynek 

során az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 
MNB rendelet előírásait is köteles figyelembe venni” szöveg,

5. 8. § (8) bekezdés i) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg
lép.

71. §  Hatályát veszti a Befkr.
 1. 2. § 4–7., 18–22., 28. és 29. pontja,
 2. 6/C–6/F. §-a,
 3. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 8. § (2) bekezdés szerint a nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék 

felhasználását, illetve képzését,” szövegrész,
 4. 8. § (2) bekezdése,
 5. 8. § (4) és (5) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerint” szövegrész,
 6. 8. § (8) bekezdés i) pontjában a „(beleértve a 14. § (7)–(8) bekezdése szerinti ügyleteket is)” szövegrész, valamint 

a „[kivéve a 14. § (7)–(8) bekezdése szerinti határidős és swap ügyleteket]” szövegrész,
 7. 8. § (8) bekezdés k) pontjában a „ , valamint a 8. § (2) bekezdése szerinti céltartalékképzést és felhasználást” 

szövegrész,
 8. 10. § (4) bekezdés e) pontjában a „határidős, opciós” szövegrész,
 9. 14–16. §-a,
10. 17. § 2. pont f ) alpontjában az „a 13–16. § alapján” szövegrész.

9. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

72. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 73. §-ával megállapított 6. számú mellékletét; 74. § 1. pontjával 
megállapított 1.  § (1)  bekezdését; 74.  § 2.  pontjával megállapított 7.  § (2) és (4)  bekezdését; 74.  § 3.  pontjával 
megállapított 32. § (6) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 73. §-ával megállapított 6. számú mellékletét; 74. § 1. pontjával megállapított 
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1. § (1) bekezdését; 74. § 2. pontjával megállapított 7. § (2) és (4) bekezdését; 74. § 3. pontjával megállapított 32. § 
(6) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

73. §  Az Öpkr. 6. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

74. §  Az Öpkr.
1. 1. § (1) bekezdésében a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b)–d)” szöveg,
2. 7. § (2) és (4) bekezdésében a „hosszú távú és az éves pénzügyi tervek” szövegrész helyébe a „pénzügyi terv” 

szöveg,
3. 32. § (6) bekezdésében a „hosszú távú terv” szövegrész helyébe a „pénzügyi terv” szöveg
lép.

10. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

75. § (1) A  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Knyr.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egy szakképesítést igazoló oklevél alapján egy szakterületi megjelölés kérelmezhető. Ha a szakképesítést tanúsító 
oklevél vagy bizonyítvány
a) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), 
közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor vállalkozási 
szakterületet,
b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási szakképesítést, 
illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor államháztartási szakterületet,
c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, vagy pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes 
könyvelői szakképesítést igazol, akkor pénzügyi szakterületet,
d) egyéb szervezeti (nonprofit), vagy egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést 
igazol, akkor egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületet,
e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: 
IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor IFRS szakterületet
kell a nyilvántartásban megjelölni.
(2) Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítést igazoló 
oklevéllel rendelkezők esetében az oklevélben szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően kell a nyilvántartásban 
az (1) bekezdés szerinti szakterület valamelyikét megjelölni.”

 (2) A Knyr. 3. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítésnek 
minősülnek a  2. számú mellékletben – felsőfokú intézmény, kar, szak, szakirány, végzettség, oklevél (diploma) 
megszerzésének éve szerinti felsorolásban – szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a  2001/2002. tanévben 
megkezdett tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) által 
igazolt szakképesítések, végzettségek. Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 
egyenértékű szakképesítésnek minősülnek továbbá a  Számviteli Képesítő Bizottság által 1995. december 31-ig 
kiállított „mérlegképes könyvelői igazolás”-ok, valamint a „felsőfokú költségvetési igazolás”-ok.
(9b) A 2. számú mellékletben nem szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett 
tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) esetében 
az  egyenértékűség vizsgálatára egyedi elbírálás alapján kerülhet sor, amennyiben a  kérelmező a  nyilvántartásba 
vételhez benyújtott okleveléhez kapcsolódó, az oklevelet kibocsátó felsőfokú intézmény által hitelesített, névre szóló 
leckekönyvvel (ennek hiányában órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy az oklevele 
szerinti képzése a mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat 
is felölelte.
(9c) A (9b) bekezdés szerinti oklevelek esetében az egyenértékűség feltételei:
a) számvitel tantárgyból teljesített szigorlat vagy államvizsga,
b) elemzés, ellenőrzés, számvitelszervezés, gazdasági jog, valamint pénzügyi vagy adózási ismeretek tantárgyakból 
teljesített kollokvium.”
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 (3) A Knyr. 3. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Azoknak a  külföldi egyetemen, főiskolán alapképzés keretében szerzett oklevelek esetében, amelyek által 
tanúsított végzettségi szintet és szakképzettséget a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. 
C.  törvény (a  továbbiakban: elismerési törvény) alapján az  Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs 
Központja ismerte el, az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel való egyenértékűség 
vizsgálatára – a  Magyarországon szerzett oklevelekhez hasonlóan – a  (2) és (9a)–(9c)  bekezdés szerint kerül sor. 
Az  egyenértékűség további feltétele, hogy a  kérelmező rendelkezzen a  szakképesítés megszerzésétől számított, 
Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal.”

 (4) A Knyr. 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az  okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezők esetében a  nyilvántartásban a  vállalkozási 
szakterületet kell megjelölni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való megjelölésére 
abban az  esetben van lehetőség, amennyiben az  okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező személy 
a kérelmezett egyéb szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol.
(13) Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 
A kérelemhez benyújtott egyetemi, főiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmező 
tanulmányai időszakában hatályos mérlegképes könyvelői szakképesítés tanulmányi és vizsgakövetelményei alapján 
történik.”

76. § (1) A Knyr. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak 
szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„c) 1 db 2,5×3,2 cm méretű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban csatolt), 6 hónapnál nem 
régebbi igazolványképet,”

 (2) A Knyr. 5. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak 
szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„f ) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentumot.”

77. §  A Knyr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azoknál a  kérelmeknél, amelyeknél az  oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján 
a  szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a  könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, 
vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a 3. § (1) bekezdés szerinti szakterületek 
egyikének megjelölésével engedélyezni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való 
megjelölésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kérelmező a kérelmezett egyéb szakterületen legalább 
hároméves szakmai gyakorlatot igazol.”

78. § (1) A Knyr. 10/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  akkreditált szervezet e  rendelet szerinti feltételeknek való 
megfelelését, a kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési programjának 
megvalósítását, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét folyamatosan 
ellenőrzi. Az  ellenőrzés során a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. Ha 
a  nyilvántartásba vételt végző szervezet valószínűsíti, hogy az  akkreditált szervezet az  akkreditációs eljárás vagy 
a  továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége során megtévesztő vagy valótlan 
adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági ellenőrzést folytat le.”

 (2) A Knyr. 10/A. § (11c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11c) A  (11)  bekezdés szerinti ellenőrzés a  kreditpontra minősített továbbképzési program elszámolhatósági 
időszakának kezdetétől, az elszámolhatósági időszak végétől számított 8 évig folytatható le.”

79. § (1) A Knyr. 10/D. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A (2a) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott 
kérelemhez kell mellékelni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, és erről 
az akkreditált szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben nyilatkozatot 
tesz.”



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 97

 (2) A Knyr. 10/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  kreditpont-minősítési kérelem elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzési program 
minősítésére irányul, a  kérelemhez mellékelni kell a  továbbképzés oktatási programját, az  elektronikus képzés 
programjához való hozzáférési azonosítót, valamint a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus 
képzési rendszere megfelel a  10/E.  § (4)  bekezdésében foglalt elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve 
az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.”

80. §  A Knyr. 10/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/E. § (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.
(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő 
személyesen jelen van.
(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő 
felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége 
ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online 
képzés lehet.
(4) Az  akkreditált szervezet a  továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus képzési 
formában, valamint az  elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha az  akkreditált 
szervezet
a) elektronikus képzési rendszere által biztosított a  résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és 
befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a képzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése,
b) az  akkreditált szervezet elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint 
a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 8 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy,
ba) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul esetén az egyes 
egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási egység, modul esetén az egyes 
egységek, modulok – befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett,
bb) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt jelen 
volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,
bc) ugyanazon időtartam – az adott továbbképzési program kezdete és befejezése közötti időszak – alatt csak egy 
továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg,
bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette, legkésőbb 
az adott továbbképzési év utolsó napjáig,
c) a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének teljesítése 
esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül kiállítja.
(5) A megvalósított elektronikus képzésért az akkreditált szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára csak 
akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel.
(6) A  továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be 
az  elektronikus képzésben való részvételért a  továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha 
az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben 
teljesíti.”

81. §  A Knyr. 10/F. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendelet alkalmazásában szakmai kiadvány a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése szempontjából 
releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket 
tartalmazó kiadvány (ideértve a  szakkönyvet, valamint a  minősítési kérelem benyújtását megelőzően legalább 
24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenő szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítő 
információs eszköz.”

82. § (1) A Knyr. 10/G. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„a) a  továbbképzéseket az  e  rendelet, valamint a  kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, 
a kérelemben foglalt időtartamban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel és 
legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,”
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 (2) A Knyr. 10/G. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„h) a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére bejelenteni a  továbbképzésen részt vevők adatait 
–  a  továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a  számviteli törvény 152.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott adattartalommal az  egységes Kormányzati Portálon erre a  célra rendszeresített 
internetes felületen keresztül, kontakt képzés esetén a  jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján legkésőbb 
a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül, elektronikus képzés esetén az elektronikus naplózás alapján 
a továbbképzési program befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési program 
elszámolhatósági időszakának végétől számított 30 napon belül,
i) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, 
a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését követő 30 napon 
belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, 
elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban,”

 (3) A Knyr. 10/G. § a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„l) kontakt képzés esetén a b) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama alatt 
az akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív teendőinek 
ellátására, valamint a továbbképzés szabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében,
m) a  Kormányzati Portálon közzétett, a  továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló 
tájékoztatóban foglaltakat betartani.”

83. § (1) A Knyr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kreditpont-minősítési eljárás során 2017. december 31-éig az államháztartási szakterületre csak a nyilvántartásba 
vételt végző szervezet által közzétett minősítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikájú 
továbbképzési program minősíthető.”

 (2) A Knyr. 11/A. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  2017. december 31-e előtt hatályos előírások szerint a  mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 
–  az  engedélyezés szempontjából – egyenértékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba vett személy 
könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének visszavonására kerül sor, a  számviteli törvény 151.  § 
(7) bekezdése alapján benyújtott újbóli nyilvántartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba vételi eljárás 
során egyenértékűnek minősített oklevél az új eljárásban is egyenértékűnek minősül.
(9) E  rendelet 2018. január 1-jét megelőzően hatályos 3.  §-ának (3)–(11)  bekezdése, valamint 2. számú melléklete 
alapján nyilvántartásba vett személyek 2018. január 1-jét követően továbbra is jogosultak a könyvviteli szolgáltatási 
tevékenység végzésére, amennyiben a számviteli törvényben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.”

84. §  A Knyr.
1. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul,
2. 2. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul,
3. 4. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul,
4. 6. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép,
5. 13. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

85. §  A Knyr.
 1. 3. § (10) bekezdésében a „valamint rendelkezik” szövegrész helyébe a „valamint rendelkezik a szakképesítés 

megszerzésétől számított,” szöveg,
 2. 5.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „dokumentumokat.” szövegrész helyébe a „dokumentumokat, valamint” 

szöveg,
 3. 5. § (10a) bekezdésében a „pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől 

számított 8 nap áll rendelkezésére.” szövegrész helyébe a „8 napon belüli pótlására.” szöveg,
 4. 6.  § (3)  bekezdésében az  „az engedélyben (az igazolványon és a  nyilvántartásban)” szövegrész helyébe 

az „a nyilvántartásban” szöveg,
 5. 8/B.  § (1)  bekezdésében az „a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény 

(a továbbiakban: elismerési törvény),” szövegrész helyébe az „az elismerési törvény,” szöveg,
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 6. 8/B. § (5) bekezdésében a „(13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett szakképesítés” 
szövegrész helyébe a „(12) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikének” szöveg,

 7. 8/B. § (5) bekezdésében a „3. § (1), (2) és (13) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (1) és (12) bekezdésében” 
szöveg,

 8. 9/A. § (2) bekezdésében a „szervezetnél.” szövegrész helyébe a „szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon 
megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.” szöveg,

 9. 10/A. § (2) bekezdésében az „a (7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
10. 10/A. § (8a) bekezdésében a „számított, a felnőttképzésről szóló törvény szerinti általános iratmegőrzési idő 

leteltéig” szövegrész helyébe a „számított 8 évig” szöveg,
11. 10/A. § (11a) bekezdés nyitó szövegrészében az „a szervezet” szövegrész helyébe az „az akkreditált szervezet” 

szöveg, valamint a „feltételek és az akkreditációs” szövegrész helyébe a „feltételek, valamint az akkreditációs és 
a kreditpont-minősítési” szöveg,

12. 10/B.  § (12)  bekezdésében a  „megvásárlását bejelenti,” szövegrész helyébe a  „megvásárlását legkésőbb 
a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti,” szöveg,

13. 10/C. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész 
helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint az  elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szöveg,

14. 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „végzettségét igazoló oklevelének” szövegrész helyébe 
a „végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek” szöveg,

15. 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „megfelelő szakmai” szövegrész helyébe a „megfelelő – az 
adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett – legalább 3 éves szakmai” szöveg,

16. 10/G.  § b)  pontjában az  „a 10/D.  § (1)  bekezdés szerinti kérelem szerinti adatait,” szövegrész helyébe 
a „kreditpont-minősítési kérelem szerinti adatait, biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;” 
szöveg,

17. 10/G. § c) és e) pontjában a „10/D. § (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési” szöveg,
18. 10/G. § k) pontjában az „5 évig” szövegrész helyébe a „8 évig” szöveg
lép.

86. §  Hatályát veszti a Knyr.
 1. 2. §-ában a „vagy a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel – az engedélyezés szempontjából – egyenértékű 

szakképesítéssel” szövegrész,
 2. 3. § (2) bekezdése,
 3. 3. § (3)–(9) bekezdése,
 4. 3. § (9a)–(9c), (10), (10a) és (11) bekezdése,
 5. 3. § (13) bekezdésének utolsó mondata,
 6. 5. § (8) bekezdése,
 7. 6. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb” szövegrész,
 8. 10/G. §-ában az „a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben” szövegrész,
 9. 10/H. §-a,
10. 1. számú melléklet 2. pont i) alpontjában az „ , illetve azzal egyenértékű szakképesítést igazoló dokumentum” 

szövegrész,
11. 1. számú melléklet 2. pont l) alpontja,
12. 1. számú melléklet 3. pontjának a) és b) alpontja,
13. 1. számú melléklet 4. pontjának e) alpontjában a „ , jó minőségű” szövegrész,
14. 2. számú melléklete.

11. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 7. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  végelszámolás befejezésekor a  végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban 
a forintban lévő pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a források között kötelezettségek is szerepelnek, a végelszámoló 
a  Ctv. 111.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni. A  kötelezettségek, 
valamint a  részesedésnek, értékpapírnak, vagy tartósan adott kölcsönnek nem minősülő eszközök – a  vásárolt 
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követelések kivételével – piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözetet az egyéb ráfordítások, illetve 
az  egyéb bevételek között kell – a  könyvviteli számlák zárása előtt – elszámolni. A  befektetett eszközök között 
kimutatott részesedésnek, értékpapírnak és kölcsönnek minősülő eszközök átértékelési különbözetét jellegének 
megfelelően részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként, vagy befektetett pénzügyi eszközökből 
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételként, árfolyamnyereségként vagy részesedések, értékpapírok, 
tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni. Ha az átértékelt eszköz a  forgóeszközök 
között kimutatott részesedés, értékpapír, akkor azok átértékelési különbözetét a  pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeként, vagy a  részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztéseként kell 
elszámolni. A vásárolt követelések átértékelési különbözetét jellegének megfelelően a pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeként, vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni.”

 (2) A Vkr. 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  piaci értéken történő értékelés (2)  bekezdés szerinti elszámolása előtt a  könyvviteli nyilvántartásokban 
kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a  megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki 
kell vezetni, a  követelés jellegű időbeli elhatárolásokat a  követelések közé, a  kötelezettség jellegű időbeli 
elhatárolásokat a  kötelezettségek közé át kell vezetni. A  részesedésnek, értékpapírnak, tartósan adott kölcsönnek 
nem minősülő eszközökhöz – a  vásárolt követelések kivételével – kapcsolódó egyéb időbeli elhatárolásokat 
az egyéb ráfordításokkal, illetve az egyéb bevételekkel szemben, a céltartalékokat az egyéb bevételekkel szemben 
meg kell szüntetni. A befektetett eszközök között kimutatott részesedésnek, értékpapírnak és kölcsönnek minősülő 
eszközökhöz kapcsolódó elhatárolt összegeket jellegüknek megfelelően részesedésekből származó bevételként, 
árfolyamnyereségként vagy befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 
bevételként, árfolyamnyereségként, illetve részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként, vagy 
befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordításként, árfolyamveszteségként 
kell elszámolni. Ha az elhatárolt összeg forgóeszközök között kimutatott részesedéshez, értékpapírhoz vagy vásárolt 
követeléshez kapcsolódik, akkor annak megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy a pénzügyi 
műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni. A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli 
beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, értékelési különbözet, illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív 
időbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem mutatható ki.”

88. §  A Vkr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 87.  §-ával megállapított 7.  § (2)–(2a)  bekezdését először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. §-ával megállapított 7. § (2)–(2a) bekezdése a 2016. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra is alkalmazható.”

12. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(Az intézmény az éves beszámoló kiegészítő mellékletében az Szt. szerinti adatokon túlmenően az alábbi információkat 
köteles bemutatni:)
„1a. a  minimális szavatoló tőkeszükségletet, a  számított szavatoló tőkét és a  minimális szavatoló tőkéhez képest 
mutatkozó különbözetet;”

90. §  Az Fnykr. a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-ával megállapított 21. § 1a. pontját először a 2017. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-ával megállapított 21. § 1a. pontja a 2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra is alkalmazható.”
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13. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

91. §  Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eptkr.) 2.  § 8.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. bizományi ügylet, a  tőke megóvására, illetve a  hozamra vonatkozó ígéret, a  tőke megóvására, illetve hozamra 
vonatkozó garancia (tőke-, illetve hozamgarancia): a Bkr. szerint meghatározott fogalmak.”

92. § (1) Az Eptkr. 11. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az értékesítés nettó árbevételében elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az  árutőzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint származékos 
ügyletnek nem minősülő határidős és opciós ügyletek során – a kötési ár összegében – elszámolt bevételeket,
b) az árutőzsdei szolgáltatások keretében saját termelésű készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint 
származékos ügyletnek nem minősülő határidős és opciós ügyletek során – a  kötési ár összegében – elszámolt 
bevételeket,
c) az  árutőzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet formájában, a  megbízó javára kötött azonnali 
adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során – a kötési 
ár összegében – elszámolt bevételeket,”

 (2) Az Eptkr. 11. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek bevételein belül elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az árutőzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi, 
valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) 
– általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű 
különbözetet,”

 (3) Az Eptkr. 11. § (7) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az értékesítés közvetlen költségei között elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az  értékesítés elszámolt közvetlen önköltségén belül az  árutőzsdei szolgáltatások keretében saját termelésű 
készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási 
határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a készlet kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást,
b) az eladott áruk beszerzési értékén belül az árutőzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali 
adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek 
során az áru kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást,
c) az eladott áruk beszerzési értékén belül az árutőzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet formájában, 
a  megbízó javára kötött azonnali adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, 
opciós és csere (swap) ügyletek során az áru kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást.”

 (4) Az Eptkr. 11. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek ráfordításain belül elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az árutőzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi, 
valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) 
– általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű 
különbözetet,”

 (5) Az Eptkr. 11. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység keretében kötött bizományi ügyletekre, valamint az annak során kezelt, ügyfél 
tulajdonát képező vagyontárgyakra és ügyletekre a  Bkr. 9.  §-ának (3)–(5)  bekezdéseit, 10.  §-ának (2)–(17)  bekezdését, 
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy]
„c) az árura kötött azonnali adásvételi, származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere 
(swap) ügyletek során az  értékpapírokra vonatkozó bizományi ügyletektől eltérően kell eljárni az  (5)  bekezdés 
c) pontja és a (7) bekezdés c) pontja szerint, és az ügyletet az adott árura vonatkozóan egy a megbízóval szembeni 
sajátszámlás árubeszerzési vagy eladási, egyidejűleg egy harmadik féllel szembeni sajátszámlás áru eladási vagy 
beszerzési ügyletként kell elszámolni – a  kötési ár összegét tekintve bekerülési, illetve eladási értéknek. Az  ilyen 
ügyletek esetében nem csak a  pénzmozgással járó gazdasági eseményt kell elszámolni a  főkönyvi számlákon 
a megbízó ügyféllel szembeni kötelezettség növekedéseként vagy csökkenéseként.”
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93. §  Az Eptkr. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított 2. § 8. pontját; 92. § (1) bekezdésével 
megállapított 11.  § (5)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (2)  bekezdésével megállapított 11.  § (6)  bekezdés a)  pontját; 
92.  § (3)  bekezdésével megállapított 11.  § (7)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (4)  bekezdésével megállapított 11.  § 
(8) bekezdés a) pontját; 92. § (5) bekezdésével megállapított 11. § (9) bekezdés c) pontját; 94. §-ával megállapított 11. § 
(6) bekezdés b) pontját és 11. § (8) bekezdés b) pontját először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított 2. § 8. pontját; 92. § (1) bekezdésével megállapított 
11. § (5) bekezdés a)–c) pontját; 92. § (2) bekezdésével megállapított 11. § (6) bekezdés a) pontját; 92. § (3) bekezdésével 
megállapított 11. § (7) bekezdés a)–c) pontját; 92. § (4) bekezdésével megállapított 11. § (8) bekezdés a) pontját; 92. § 
(5) bekezdésével megállapított 11. § (9) bekezdés c) pontját, 94. §-ával megállapított 11. § (6) bekezdés b) pontját és 
11. § (8) bekezdés b) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

94. §  Az Eptkr. 11. § (6) bekezdés b) pontjában és 11. § (8) bekezdés b) pontjában az „elszámolási határidős, opciós és csere 
(swap)” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg lép.

14. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

95. §  A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 
14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával:)
„h) az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként, a negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti 
értékét egyéb bevételként elszámolva ki kell vezetnie.”

96. §  A Mikr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 
1.  pontjával megállapított 7.  § (1)  bekezdését; 97.  § 2.  pontjával megállapított 10.  § (3)  bekezdését; 98.  §-ával 
megállapított 3. számú mellékletét először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95.  §-ával megállapított 14.  § (1)  bekezdés h)  pontját; 97.  § 1.  pontjával 
megállapított 7.  § (1)  bekezdését; 97.  § 2.  pontjával megállapított 10.  § (3)  bekezdését; 98.  §-ával megállapított 
3. számú mellékletét a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést és 14. § (1) bekezdés 
g) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

97. §  A Mikr.
1. 7. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c) pontja” szöveg,
2. 10. § (3) bekezdésében a „mérlegforduló napján” szövegrész helyébe a „mérlegfordulónapján” szöveg
lép.

98. §  A Mikr. 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

99. §  Hatályát veszti a Mikr.
1. 5. § (10) bekezdésében a „(3) bekezdés a) pontjától és” szövegrész,
2. 14. § (1) bekezdés g) pontja.
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15. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 85. § 7. pontja, valamint a 86. §. 1–2., 4–5., 10–11. és 14. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Nem lép hatályba az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § f ) pontjának a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdését hatályon 
kívül helyező rendelkezése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B.  Befektetések” főcsoport „II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban” fősor „3. Tulajdoni részesedést jelentő 
befektetés közös és társult vállalkozásban” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös vezetésű vállalkozásban”.

 2. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B. Befektetések” főcsoport „II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban” fősor „4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön” sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös vezetésű vállalkozástól, közös vezetésű vállalkozásnak adott kölcsön”.

 3. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B.  Befektetések” főcsoport „III. Egyéb befektetések” fősor „1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásban” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban”.

2. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Betakr. 8. számú mellékletének „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. Saját tőke” fősora helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„D. Saját tőke
I. Tartalék
II. Értékelési tartalék
III. Tárgyévi eredmény”.

3. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Kárrendezési Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Befektető-védelmi Alap tagjaitól igényelt éves befizetések bevétele
02. Értékesített vagyontárgyak eladásából származó bevételek
03. Egyéb kárrendezési bevételek
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I. Kárrendezésből származó bevételek (01+02+03)
II. Egyéb bevételek
III. Pénzügyi műveletek bevételei
04. Kárrendezés kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Egyéb kárrendezési ráfordítások
IV. Kárrendezésből származó ráfordítások (04+05)
V. Egyéb ráfordítások
VI. Pénzügyi műveletek ráfordításai
06. Anyagjellegű ráfordítások
07. Személyi jellegű ráfordítások
08. Értékcsökkenési leírás
VII. Tárgyévi költségek (06+07+08)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III–IV–V–VI–VII)”

4. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az Alapkr. 1. számú melléklet az „I. Az ingatlanalap mérlegének előírt tagolása” cím az „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Származékos ügyletek értékelési különbözete”.

 2. Az Alapkr. 1. számú melléklet az „II. Az értékpapíralap mérlegének előírt tagolása” cím az „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Származékos ügyletek értékelési különbözete”.

5. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Értékvesztés és céltartalék képzés követelményei

 (1) A  pénzügyi intézménynek számviteli politikájában rendelkezni kell az  értékvesztés elszámolás és értékvesztés 
visszaírás, valamint céltartalék képzés és céltartalék felszabadítás, illetve felhasználás rendjéről, amelynek során a Tv. 
előírásait kell alkalmaznia azzal, hogy figyelembe kell vennie a (2)–(13) bekezdésben foglalt követelményeket.

 (2) A  Sajátos értékelési szabályok között – a  mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékon 
túlmenően – rendelkezni kell minden olyan céltartalék képzésének és felhasználásának rendjéről, amelyet 
a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett tételekhez kapcsolódóan a Hpt., a Tv., 
egyéb jogszabály, illetve e  rendelet előírnak, amennyiben arról nem a Tv. szerinti Eszközök és források értékelési 
szabályzatának Sajátos értékelési előírásain kívüli egyéb része rendelkezik.

 (3) A (2) bekezdésnek megfelelően a szabályzatban ki kell térni a következő céltartalékok képzésének és felhasználásának, 
illetve felszabadításának rendjére:
a) a mérlegen kívüli kötelezettségekhez kapcsolódó kockázati céltartalék,
b) az általános kockázati céltartalék esetében kizárólag a felhasználás rendjére,
c) a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek és tandíjhitelek halasztott, tőkésített kamatára képzett céltartalék,
d) a lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka.

 (4) Az általános kockázati céltartalék tekintetében rögzíteni kell, hogy a felhasználás egyedi tételek kapcsán jelentkező 
veszteségekhez rendelten hogyan történik.

 (5) A (3) bekezdés szerinti céltartalékok részletezésében rögzíteni kell, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 
és a hitelintézeti sajátosságok függvényében az adott céltartalék képzésére és felülvizsgálatára milyen gyakorisággal 
kerül sor, a képzés mértéke milyen módon kerül meghatározásra, ahhoz milyen szempontokat, tényezőket és azok 
változását veszik figyelembe, milyen esetben és mértékben történik meg azok felhasználása, illetve felszabadítása, 
milyen dokumentációk támasztják alá a  céltartalék képzés, illetve felhasználás, felszabadítás mértékének 
meghatározását.
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 (6) A  pénzügyi intézménynek az  értékvesztés, illetve a  kockázati céltartalék összegét legalább negyedévente felül 
kell vizsgálni és a  korábban elszámolt értékvesztés, megképzett kockázati céltartalék összegét módosítani kell 
további értékvesztés elszámolással, céltartalék képzéssel, vagy a  meglévő értékvesztés visszaírásával, céltartalék 
felszabadításával.

 (7) Rendelkezni kell arról, hogy a  tételhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban hogyan különítik el 
a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét és 
milyen módon követik nyomon, hogy a tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék felhasználás, 
felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik.

 (8) Az értékvesztés, illetve annak visszaírása, vagy a céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás meghatározásánál 
alapvetően a várható megtérülést, illetve a veszteségjellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget kell figyelembe venni.

 (9) Az  értékvesztés visszaírásánál, illetve a  céltartalék felszabadításánál a  várható megtérülés, illetve veszteségjellegű 
jövőbeni fizetési kötelezettség változását írásban dokumentálni kell és azt a hiteldossziéhoz, illetve az adott tételhez 
kapcsolódó analitikus nyilvántartáshoz kell csatolni.

 (10) A  devizaeszközök és a  deviza alapú forintfizetésre szóló eszközök, valamint a  devizában fennálló mérlegen kívüli 
kötelezettségek esetében a  devizabekerülési értéket (illetve a  devizabekerülési érték törlesztésekkel csökkentett 
összegét) és a mérlegen kívüli kötelezettség devizaértékét a 9. §-ban meghatározott, értékeléskori devizaárfolyamon 
kell forintra átszámítani és annak alapján kell a kapcsolódó értékvesztés, kockázati céltartalék szükséges szintjének 
forintértékét meghatározni.

 (11) A (10) bekezdés szerinti tételek esetében az értékvesztést, illetve annak visszaírását, a kockázati céltartalék képzését, 
illetve annak felhasználását, felszabadítását devizában is nyilván kell tartani. Az ilyen eszközöknél, illetve mérlegen 
kívüli tételeknél, ha a várható megtérülés devizaneme és a tétel devizaneme nem azonos, akkor a megtérülés devizában 
kifejezett értékét az adott deviza értékelés időpontjában fennálló 9. § szerinti árfolyamán kell forintra átszámítani és 
figyelembe venni az értékvesztés, illetve a kockázati céltartalék szükséges szintjének meghatározásakor.

 (12) Peresített követelések, illetve a  peres ügyek miatti függő kötelezettségek esetében az  értékvesztés elszámolását, 
az  értékvesztés visszaírását vagy a  céltartalék képzést, illetve felszabadítást a  perösszeg és a  pernyerési esélyek 
figyelembevételével kell meghatározni. A  peresély meghatározásához használt szempontokat a  szabályzatban 
rögzíteni kell. A  mérlegen kívül nyilvántartott peres ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat és a  peres ügyekkel 
kapcsolatos értékvesztést, visszaírást, valamint a  kockázati céltartalék képzést és felszabadítást a  belső ellenőrzés 
kiemelt témájának kell kezelnie.

 (13) Eszközeladásnál vagy halasztott fizetéssel eladott eszközök esetében a  vevő által érvényesíthető visszkereseti jog 
miatt a  visszkereseti jogból eredően fennálló függő kötelezettségre indokolt esetben a  szükséges mértékben, 
a várható veszteségek fedezetére kockázati céltartalékot képezni, legfeljebb az eladási ár mértékéig. Ha a visszkereseti 
jog érvényesítéséről a  vevő lemond, de az  eszközértékesítéshez bármilyen mérlegbeli vagy mérlegen kívüli tételt 
keletkeztető hitelintézeti kockázatvállalás tartozik (halasztott fizetés stb.), akkor az így keletkező tétel tekintetében 
szintén felmerülhet értékvesztés elszámolási kötelezettség.”

6. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Befkr. 2. számú melléklet az „Az eredménykimutatás tagolása:” cím „14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése” sor helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése”.

7. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Értékvesztéssel és céltartalék képzéssel szembeni követelmény

 (1) A  befektetési vállalkozásnak számviteli politikájában rendelkezni kell az  elszámolt értékvesztés és értékvesztés 
visszaírás, valamint kötelezettségek miatt képzett céltartalék és céltartalék felszabadítás, illetve felhasználás rendjéről, 
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amelynek során a  Tv. előírásait kell alkalmaznia azzal, hogy figyelembe kell venni a  (2)–(13)  bekezdésben foglalt 
követelményeket.

 (2) A Sajátos értékelési szabályok között – a mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett céltartalékon túlmenően – 
rendelkezni kell minden olyan céltartalék képzésének és felhasználásának rendjéről, amelyet befektetési 
szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett tételekhez kapcsolódóan a  Tv., egyéb jogszabály, illetve e  rendelet 
előírnak, feltéve, hogy arról nem a  Tv. szerinti Eszközök és források értékelési szabályzatának Sajátos értékelési 
előírásain kívüli egyéb része rendelkezik.

 (3) A (2) bekezdésnek megfelelően a szabályzatban ki kell térni a következő céltartalékok képzésének és felhasználásának, 
illetve felszabadításának rendjére:
a) a mérlegen kívüli kötelezettségek között kimutatott jegyzési garanciavállaláshoz, a tőke megóvására, illetve 

hozamra vonatkozó ígérethez, valamint a tőke-, illetve hozamgaranciához kapcsolódó céltartalék,
b) az értékpapír árfolyamveszteségre a 8. § (1) bekezdése szerint képzett céltartalék.

 (4) A céltartalékok képzésének és felhasználásának szabályait e rendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével kell 
meghatározni.

 (5) A (3) bekezdés szerinti céltartalékokkal kapcsolatban rendelkezni kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján és a befektetési vállalkozás sajátosságainak függvényében az adott céltartalék képzésére és felülvizsgálatára 
milyen gyakorisággal kerül sor, a  képzett összeget milyen módon határozzák meg, ahhoz milyen szempontokat, 
tényezőket és azok változását veszik figyelembe, milyen esetben és mértékben történik meg az összegek felhasználása, 
illetve felszabadítása, milyen dokumentációk támasztják alá a  céltartalék képzés, illetve felhasználás, felszabadítás 
mértékének meghatározását.

 (6) A  szabályzatban meg kell határozni, hogy az  értékvesztés, illetve a  céltartalék összegét legalább negyedévente 
felül kell vizsgálni és a korábban elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét ki kell egészíteni, további 
értékvesztés elszámolással, illetve céltartalék képzéssel, vagy a meglévő értékvesztés visszaírásával, illetve céltartalék 
felszabadításával.

 (7) Rendelkezni kell arról, hogy a  tételhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban hogyan különítik el 
a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét 
és milyen módon követik nyomon, hogy a  tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, céltartalék felhasználás, 
felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik.

 (8) Az értékvesztés, illetve annak visszaírása, vagy a céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás meghatározásánál 
alapvetően a várható megtérülést, illetve a veszteségjellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. 
Ha eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható megtérülésnél magasabb, akkor értékvesztést kell elszámolni, 
ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz könyv szerinti értékét növelni.

 (9) Az  értékvesztés visszaírásánál, illetve a  céltartalék felszabadításánál a  várható megtérülés, illetve veszteségjellegű 
jövőbeni fizetési kötelezettség változását írásban dokumentálni kell és az  adott tételhez kapcsolódó analitikus 
nyilvántartáshoz kell csatolni.

 (10) A  devizaeszközök és a  deviza alapú forintfizetésre szóló eszközök, valamint a  devizában fennálló mérlegen kívüli 
kötelezettségek esetében a  devizabekerülési értéket (illetve a  devizabekerülési érték törlesztésekkel csökkentett 
összegét) és a mérlegen kívüli kötelezettség devizaértékét a Tv. 60. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott, értékelés 
napján érvényes devizaárfolyamon kell forintra átszámítani és az ahhoz kapcsolódó értékvesztés, céltartalék szükséges 
szintjének forintértékét meghatározni.

 (11) A  (10)  bekezdés szerinti tételek esetében az  értékvesztést, illetve annak visszaírását, a  céltartalék képzését, illetve 
annak felhasználását, felszabadítását devizában is nyilván kell tartani. Az  ilyen eszközöknél, illetve mérlegen kívüli 
tételeknél, ha a várható megtérülés devizaneme és a tétel devizaneme nem azonos, akkor a megtérülés devizában 
kifejezett értékét az adott deviza értékelés időpontjában fennálló a Tv. 60. § (4)–(6) bekezdése szerinti árfolyamán kell 
forintra átszámítani és figyelembe venni az értékvesztés, illetve a céltartalék szükséges szintjének meghatározásakor.

 (12) Peresített követelések, illetve a  peres ügyek miatti függő kötelezettségek esetében az  értékvesztés elszámolását, 
az  értékvesztés visszaírását vagy a  Tv. 41.  § (1)  bekezdése szerinti mérlegfordulónapi céltartalék képzést, illetve 
felszabadítást a perösszeg és a pernyerési esélyek figyelembevételével kell meghatározni. A peresély meghatározásához 
használt szempontokat a szabályzatban rögzíteni kell. A mérlegen kívül nyilvántartott peres ügyekkel kapcsolatos 
nyilvántartásokat és a  peres ügyekkel kapcsolatos értékvesztést, visszaírást, valamint a  céltartalék képzést és 
felszabadítást a belső ellenőrzés kiemelt témájának kell kezelnie.

 (13) Eszközeladásnál vagy halasztott fizetéssel eladott eszközök esetében a vevő által érvényesíthető visszkereseti jog miatt 
a visszkereseti jogból eredően fennálló függő kötelezettséget az értékelés során minősíteni kell, és indokolt esetben 
a Tv. 41.  § (1)  bekezdése szerinti céltartalékot kell utána képezni legkésőbb a  mérlegfordulónapi értékelés során. 
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A céltartalék képzésére legfeljebb az eladási ár mértékéig kerülhet sor. Ha a visszkereseti jog érvényesítéséről a vevő 
lemond, de az eszközértékesítéshez bármilyen mérlegbeli vagy mérlegen kívüli tételt keletkeztető kockázatvállalás 
tartozik (halasztott fizetés stb.), akkor az így keletkező tételt szintén értékelés alá kell vonni.”

8. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az Öpkr. 6. számú melléklet 0. Számlaosztály NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK „05. ÉVES PÉNZÜGYI TERV KIADÁSAI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„05. PÉNZÜGYI TERV KIADÁSAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA”.

 2. Az Öpkr. 6. számú melléklet 0. Számlaosztály NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK „09. ÉVES PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELEI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„09. PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELEI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA”.

9. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Knyr. 1. számú melléklet 2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:)
„g) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám), telefonszám, elektronikus elérhetőség,”.

 2. A Knyr. 1. számú melléklet 4. pontjának e) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki:
(„Kijelentem továbbá, hogy jelen kérelmemhez csatolom:)
„– a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentum (hatósági 
erkölcsi bizonyítvány), vagy kitöltött, aláírt hatósági erkölcsi bizonyítványt kérő lap.””

10. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 2. számú mellékletében foglalt táblázat fejlécében az „Évfolyam” szövegrész helyébe az „Oklevél megszerzésének 
éve” szöveg lép.

11. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő r) ponttal egészül ki:
(Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„r) tervezett elektronikus képzés esetén a szervezet elektronikus továbbképzési rendszerének bemutatása (technikai 
háttér, a  képzés elérésének helye, megvalósításának módja, a  naplózás, ellenőrzés módszere, igazolás kiállítása, 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módja stb.)”.

12. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV

 1. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés kezdetén:
A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:
A továbbképző szervezet neve, címe:
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A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program témaköre: o számvitel o nem számvitel
A továbbképzési program szakterülete: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti 
(nonprofit) o IFRS
Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:

Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

 2. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés befejezésekor:
A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program témaköre: o számvitel o nem számvitel
A továbbképzési program szakterülete: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti 
(nonprofit) o IFRS
Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás”

13. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 13. számú melléklet 1. pontja a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(A szakmai kiadvány minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„l) a kiadvány hozzáférése elektronikus megjelenési mód esetén
m) a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
n) a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége.”

14. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Mikr. 3.  mellékletében a „1491. Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke” szövegrész helyébe a „1591. Kis értékű 
tenyészállatok bruttó értéke” szöveg,

 2. A Mikr. 3.  mellékletében a  „1499. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése” szövegrész helyébe 
a „1599. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése” szöveg

 lép. 
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A nemzetgazdasági miniszter 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.  § (4) és(5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Tárgyi hatály

1. §  E rendelet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
a)  39/D. §-ában meghatározott utólagos adófizetésre, valamint
b)  39/E. §-ában meghatározott részesedés kedvezményes megszerzésére
vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. Az eljárásra jogosult bank

2. § (1) Az utólagos adófizetéssel és a  részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő adókötelezettségek 
teljesítésében közreműködhet:
a) a Magyarországon székhellyel rendelkező bank, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más államban székhellyel rendelkező bank magyarországi fióktelepe, kivéve, ha kockázatos adózónak 
minősül;

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező, az  a)  pont 
hatálya alá nem tartozó bank, ha az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság 
igazolta, hogy nincs tudomása olyan körülményről, amely valószínűsíti, hogy az e rendeletben szabályozott 
adókötelezettségei maradéktalan teljesítésére nem lesz képes.

 (2) Az (1)  bekezdés b)  pontja hatálya alá tartozó bank közreműködésének az  is feltétele, hogy az  adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti olyan, kockázatos adózónak nem minősülő pénzügyi képviselővel rendelkezik, amely vállalja, 
hogy a  bank utólagos adófizetéssel összefüggő adófizetési és adóbevallási kötelezettségeit, valamint az  utólagos 
adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő igazolásmegőrzési kötelezettségét teljesíti.

3. Az eljárásra jogosult bank kijelölése

3. § (1) A bank a Gst. 39/D. § (6) bekezdése és 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölése iránti kérelmét írásban nyújtja be 
az állami adóhatóságnak. Kijelölése esetén a bank tevékenységét nem korlátozhatja csak az utólagos adófizetésben 
vagy csak a részesedés kedvezményes megszerzésében való közreműködésre.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásának határideje a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja hatálya alá tartozó bank 
esetében 2017. január 31., a 2. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó bank esetében 2017. február 28. A határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben:
a) a magyarországi székhelyű bank feltünteti cégnevét, székhelyét és adószámát;
b) a külföldi székhelyű bank magyarországi fióktelepe feltünteti cégnevét, címét és adószámát, továbbá a külföldi 

székhelyű bank elnevezését, székhelyét és az  illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező 
adóhatóság által megállapított adóazonosító számát;

c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó bank feltünteti elnevezését, székhelyét és az illetősége szerinti államban 
országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság által megállapított adóazonosító számát, továbbá pénzügyi 
képviselője cégnevét, székhelyét és adószámát.

 (4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti bank az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja:
a) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóhatósági igazolást,
b) pénzügyi képviselője meghatalmazását, valamint a  pénzügyi képviselőnek a  meghatalmazás elfogadására 

vonatkozó nyilatkozatát.
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 (5) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében hatósági eljárás keretében dönt. A hatósági eljárás során 
a  kérelem visszavonásának, hiánypótlásnak, szakhatóság eljárásának, az  eljárás felfüggesztésének és szakértői 
vélemény elkészítésének nincs helye. Az ügyintézési határidő 15 nap.

 (6) Az (1)  bekezdés szerinti kérelem alapján az  adóhatóság a  bankot az  utólagos adófizetésben és a  részesedés 
kedvezményes megszerzésében történő közreműködésre határozatában kijelöli, ha a kérelem megfelel a Gst.-ben és 
e rendeletben meghatározott minden feltételnek, egyébként a bank kijelölését határozatával elutasítja.

 (7) A bankot az (1) bekezdés szerinti kérelme alapján kijelölő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. A kijelölés visszavonása

4. §  Az adóhatóság a  bank 3.  § (6)  bekezdés szerinti kijelölését kérelemre vagy hivatalból, hatósági eljárás keretében 
visszavonja, ha a  bank már nem felel meg a  kijelölésre előírt bármely feltételnek (így különösen, ha a  bank vagy 
pénzügyi képviselője már kockázatos adózónak minősül, pénzügyi képviselője nem teljesítette a  pénzügyi 
képviselettel járó kötelezettségeit), vagy felszámolását kezdeményezték. A  kijelölés visszavonásáról rendelkező 
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

5. Közzététel

5. §  Az állami adóhatóság a 3. § (6) bekezdés szerint kijelölt bankra vonatkozóan honlapján 2017. június 30-ig folyamatosan 
közzéteszi a  3.  § (3)  bekezdés szerinti összes adatot. A  közzététel tartalmazza a  bank kijelölésének napját és 
a kijelölésről rendelkező határozat számát, továbbá – a kijelölés visszavonása esetén – a kijelölés visszavonásának 
napját és a visszavonásról rendelkező határozat számát is.

II. FEJEZET
UTÓLAGOS ADÓFIZETÉS

6. A természetes személy nyilatkozata

6. § (1) A természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatát írásban teszi meg.
 (2) A természetes személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozata az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.
 (3) A természetes személy az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatán feltüntetheti a  nyilatkozat szerinti jövedelem 

megszerzésének adóévét. Ha a  jövedelmet több adóévben szerezte, a  nyilatkozatot adóévenként külön-külön is 
megteheti. Ha a természetes személy különböző pénznemekben szerzett jövedelmet, a nyilatkozatát pénznemenként 
(és esetleg adóévenként) külön-külön is megteheti.

 (4) Ha a természetes személy az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletet csatolt, ezt a nyilatkozaton a mellékletek 
számának megjelölésével kell jeleznie.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét a kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a nyilatkozat megfelel a Gst.-ben 
és az e rendeletben meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot záradékkal 
látja el, amelyben kijelenti, hogy a  nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy a  nyilatkozatot 
az a természetes személy tette meg, akinek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

 (6) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség a nyilatkozat kiállítása évét követő 
ötödik év végéig azt a bankot terheli, amely a nyilatkozatot az (5) bekezdés szerinti záradékkal látta el. A nyilatkozattevő 
a nyilatkozat megőrzésére nem kötelezett.

7. Az adómegállapításra szolgáló bankszámla

7. § (1) A bank a Gst. 39/D. § (7) bekezdése szerinti bankszámlát a 6. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal 
történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a Gst. 39/D. § (8) bekezdése szerinti adókötelezettségek teljesítésére 
szolgál, az adó és az önellenőrzési pótlék levonását követően fennmaradó egyenlegét a bank köteles haladéktalanul 
ügyfélszámlára átvezetni.

 (3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, 
hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 111

8. Külföldi pénznem alkalmazása

8. § (1) Ha a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerinti személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelem 6. § (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatban feltüntetett összege nem forint, a jövedelem forintra történő átváltása során a Magyar Nemzeti Bank 
által jövedelem megszerzésének adóéve utolsó napjára vonatkozóan közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a Gst. 39/D. § (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak 
a Gst. 39/D. § (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát az (1) bekezdés szerint forintra átszámított jövedelem 
alapulvételével kell megállapítani.

 (3) Ha a  7.  § (1)  bekezdés szerinti bankszámlán a  pénzösszeg jóváírása nem forintban történt, akkor a  Gst. 39/D.  § 
(4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak a Gst. 39/D. § (7)–(8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát 
a  bank a  pénzösszeg bankszámlán történő jóváírása napján érvényes hivatalos MNB-árfolyamán kell a  külföldi 
pénzösszegből levonni.

9. A banki igazolás

9. §  A Gst. 39/D.  § (9)  bekezdés szerinti banki igazolást a  bank a  2.  melléklet szerinti tartalommal állítja ki. Ha a  bank 
önellenőrzési pótlékot nem állapított meg, az igazoláson azt kell feltüntetnie, hogy az önellenőrzési pótlék összege 
nulla.

III. FEJEZET
RÉSZESEDÉS KEDVEZMÉNYEZETT MEGSZERZÉSE

10. A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés

10. § (1) A Gst. 39/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) magyar nyelven készült, vagy hiteles, illetve hitelesített magyar nyelvű fordítása rendelkezésre áll;
b) a benne félként részt vevő valamennyi személyre vonatkozóan tartalmazza

ba) természetes személy esetében családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és 
idejét, anyja születési családi és utónevét és lakcímét vagy levelezési címét,

bb) jogi személy és egyéb szervezet esetében elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási 
számát), valamint a  cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését és 
székhelyét;

c) tartalmazza az  átruházott tagi részesedés névértékét vagy más azonosítóját, a  kibocsátó megnevezését, 
székhelyét, valamint – ha rendelkezik ilyennel – cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), a  cégjegyzékét 
(nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését, továbbá az átruházott tagi részesedések darabszámát;

d) tartalmazza annak meghatározását, hogy a c) pont szerinti tagi részesedés megszerzése révén az azt megszerző 
személy mekkora részesedést szerez a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében;

e) valamennyi fél tekintetében meghatározza a teljesítés határidejét, továbbá rendelkezik arról, hogy az átruházás 
ingyenesen vagy ellenérték fejében történik, továbbá az  ellenérték fejében történő átruházás esetében 
kimondja, hogy az ellenérték teljesítése kizárólag a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt bank által 
vezetett bankszámla megterhelésével történhet, valamint tartalmazza a kijelölt bank megnevezését;

f ) tartalmazza a  tagi részesedést átruházó fél arra vonatkozó kijelentését, hogy vagyona részben sem ered 
bűncselekményből, valamint a tagi részesedés átruházása bűncselekményt nem valósít meg;

g) tartalmazza megkötésének helyét és idejét, valamint a szerződést minden félnek aláírásával látta el.
 (2) Ha a szerződésben jogi személy, egyéb szervezet is félként vesz részt, akkor az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt 

adatokat a képviseletében eljáró egy vagy több személy tekintetében is fel kell tüntetni a szerződésben.
 (3) Az (1) bekezdés szerint a tagi részesedést megszerző fél és a részére a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja 

szerinti igazolást kiállító bank a szerződést a megkötésének, illetve az  igazolás kiállításának évét követő ötödik év 
végéig köteles megőrizni.

11. A tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgáló bankszámla

11. § (1) A Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti bankszámlát a  bank a  12.  § szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal 
történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.



112 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgál.
 (3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, 

hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.

12. A tagi részesedést megszerző személy nyilatkozata

12. § (1) A tagi részesedést megszerző személy (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) a 11. § szerinti nyilatkozatot 
írásban, a 3. melléklet szerinti tartalommal teszi meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletként csatolni kell:
a) a 10. § szerinti szerződés eredeti példányát vagy közokiratba foglalt másolatát;
b) a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által 

ellenjegyzett okiratba vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy
ba) értékpapírt nem bocsátott ki, vagy
bb) az általa kibocsátott értékpapírt a  tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén nem forgalmazzák, 

valamint a tőzsdei forgalmazás engedélyezése iránti eljárás sincs még folyamatban.
 (3) A kijelölt bank az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét megtagadja, ha a  nyilatkozathoz mellékelt szerződés 

szerint átruházott tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD-vel) együtt nem működő államban rendelkezik székhellyel. Egyébként az  (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozat átvételét a kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a nyilatkozat megfelel a Gst.-ben és az e rendeletben 
meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot záradékkal látja el, amelyben 
kijelenti, hogy a nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy a nyilatkozatot az a személy tette meg, 
amelynek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

 (4) Az (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség azt a  bankot terheli, amely 
a nyilatkozatot a (4) bekezdés szerinti záradékkal látta el. A nyilatkozattevő a nyilatkozat megőrzésére nem kötelezett.

13. A banki igazolás

13. §  A bank a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti banki igazolást a 4. melléklet szerinti tartalommal állítja 
ki.

14. A fizetési kötelezettségek alóli mentesség igazolása

14. §  A fizetési kötelezettség Gst. 39/E. § (1) bekezdése szerinti keletkezésének hiányát az adózó a tagi részesedés ingyenes 
megszerzése esetén a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés d)  pont da)  alpontja szerinti bejelentéséről kiállított adóhatósági 
igazolással, egyébként a 13. § szerinti banki igazolással bizonyítja. Az adózó az  igazolásokat a kiállítás évét követő 
ötödik év végéig köteles megőrizni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az utólagos adófizetéshez szükséges nyilatkozat

A 6. § (2) bekezdésével összhangban, a természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozata a következő adatokat 
tartalmazza:
 1. a nyilatkozattevő természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja 

születési családi és utóneve;
 2. a nyilatkozatot átvevő bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai és a kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat száma;
 3. a nyilatkozattevő természetes személy által megszerzett jövedelem összege és pénzneme;
 4. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a 3. pont szerinti jövedelem megfelel a Gst. 

39/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott minden feltételnek;
 5. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a 3. pont szerinti jövedelmet terhelő személyi 

jövedelemadóhoz kapcsolódóan az  önellenőrzési pótlék alapját képező adókülönbözet nem keletkezett, ha ezt 
a tényt a nyilatkozathoz mellékelt (egy vagy több) okirattal igazolni tudja;

 6. a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy teljesítse a 3. pont szerinti jövedelmet a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerint 
terhelő személyi jövedelemadóval összefüggő adókötelezettségeket;

 7. a  nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy az  utólagos adófizetési kötelezettség 
teljesítése érdekében befizetett összegek nem származnak bűncselekményből.

2. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az utólagos adófizetésről kiállított banki igazolás

A 9. §-sal összhangban, a bank a Gst. 39/D. § (9) bekezdés szerinti igazolást a következő tartalommal állítja ki:
„IGAZOLÁS
adókötelezettségeknek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 
39/D. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. Az adóalany természetes személy

– családi és utóneve,
– adóazonosító jele,
– születési helye és ideje,
– anyja születési családi és utóneve.

3. Jelen okirattal az 1. pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó adóhatóság 
megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a Gst. 39/D. § (6) bekezdése szerint kijelölt bank, igazolja, 
hogy a 4–5. pontban meghatározott jövedelmet terhelő, a 6. pont szerinti személyi jövedelemadót, valamint annak 
a 7. pont szerinti önellenőrzési pótlékát a Gst. 39/D. § (6) bekezdése alapján a számlán jóváírt összegből levonta.
4. A jövedelem összege és pénzneme:
5. A jövedelem megszerzésének adóéve:
6. A levont személyi jövedelemadó összege: …………… HUF
7. Az önellenőrzési pótlék összege: ……… HUF

[Dátum]

  [Cégszerű aláírás]”
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3. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A tagi részesedés ellenértékéhez kapcsolódó bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat

A 12.  § (1)  bekezdésével összhangban, a  tagi részesedést megszerző személynek Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:
 1.  a nyilatkozattevő

–  természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja születési 
családi és utóneve,

–  jogi személy és egyéb szervezet elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma), valamint 
a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése;

 2.  a nyilatkozatot átvevő bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai és a kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat száma;
 3.  a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy a nyilatkozattevő részére nyissa meg a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti bankszámlát.

4. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A részesedés kedvezményes megszerzéséről kiállított banki igazolás

A 13. §-sal összhangban a bank Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti igazolást a következő tartalommal 
állítja ki:
„IGAZOLÁS
tagi részesedés ellenértékének a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
Gst.) 39/E. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. [A tagi részesedést megszerző személy 3. számú mellélet 1. pont szerinti adatai.]
3. Jelen okirattal az 1. pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó adóhatóság 
megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint kijelölt bank, 
igazolja, hogy a 2. pontban meghatározott személy által megszerzett, a 4. pontban meghatározott tagi részesedés 
tekintetében a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdésében és 39/E.  § (2)  bekezdésének a)–b)  pontjában foglalt összes feltétel 
teljesült.
4. [Az átruházott tagi részesedés 10. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatai.]

[Dátum]

  [Cégszerű aláírás]”

A nemzetgazdasági miniszter 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a 2. § 
(3) bekezdés szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”
(terjed ki.)

2. §  Az R1. 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  járási hivatal a  mellékletben meghatározott adatállományt naponta megküldi az  igazoló szervnek, amely 
a  kérelemazonosítóból ügyszámot képez, és még aznap elektronikus úton megkeresi a  Kincstárt, hogy igazolja 
a pénzügyi elszámolás megtörténtét. A (2) bekezdésben foglalt esetben a járási hivatal megkeresésében az eljárási 
illeték összegét egy kérelemazonosító alatt összevontan kell feltüntetni. Az ügyazonosító a Kincstár által rendelkezésre 
bocsátott intézményazonosítóból és az ügyszámból áll. A Kincstár a megkereséstől számított 15 napon belül az igazoló 
szerv által közölt ügyazonosítóra és a bizonylat gyártójának kódjára (a továbbiakban: gyártókódra) hivatkozással közli 
az igazoló szervvel a megfizetett illeték összegét, a megfizetés időpontját és azt a tényt, hogy az adott készpénzátutalási 
megbízás azonosító számára és gyártókódjára érkezett-e korábban más szervtől megkeresés.
(4) A járási hivatal az (1) és a (2) bekezdésben említett hiányos befizetés esetén, valamint ha az igazoló szerv értesítése 
szerint a  megfizetés nem vagy csak részben történt meg, haladéktalanul felhívja az  ügyfelet, hogy 8  napon belül 
fizesse meg az eljárási illetéket. A fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint a mulasztás 
jogkövetkezményéről az ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja. A hiányzó illetéket azon az – igazoló szerv értesítése alapján 
történő felhívás esetén ügyazonosítóval ellátott – készpénzátutalási megbízáson kell megfizetni, amelyet a  járási 
hivatal a hiánypótlási felhívással egyidejűleg ad át vagy küld az ügyfél részére. A tájékoztatás, felhívás megtörténtét 
a kérelemre fel kell vezetni, illetőleg az igazoló szerv értesítése alapján történő hiánypótlás esetén a nyilvántartásban 
rögzíteni kell.
(5) Az  eljárási illeték hiánypótlási felhívásra történő megfizetésének ellenőrzése iránt a  járási hivatal a  felhívás 
közlésétől számított 8 nap elteltével a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az igazoló szerv értesítése szerint 
a  megfizetés nem történt meg, a  járási hivatal az  eljárást megszünteti. Amennyiben az  illetékfizetés csak részben 
történt meg, a járási hivatal az illetékhiányról leletet állít ki.”

3. §  Az R1.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, továbbá a 4. § (1) bekezdésében az „az okmányirodánál, 

járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg,
b) Az  eljárási illeték megfizetése és a  megfizetés ellenőrzése az  okmányirodánál, járási hivataloknál alcímben 

az „az okmányirodánál, járási hivataloknál” szövegrész helyébe az „a járási hivataloknál” szöveg,
c) 3. §-ában az „Az okmányirodánál, járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „A járási hivatalnál” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében az „Az okmányiroda és a járási hivatal” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (2) bekezdésében az „okmányirodánál,” szövegrész,
b) 4. § (3) bekezdésében „az okmányiroda és” szövegrész.

2. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és 
könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti az  illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az  illeték kiszabásáról, elszámolásáról és 
könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „ , az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében” szövegrész,
b) 4. §-a,
c) 7–8/A. §-a,
d) 9. § (2)–(3) bekezdése,
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e) 3–8. számú melléklete.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

6. §  Az  önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R2. rendelet) 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően]
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évre a 18. melléklet, a 2017. évre és 
az azt követő évekre a 23. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

7. § (1) Az R2. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet,
c) 7. melléklete a 3. melléklet,
d) 13. melléklete a 4. melléklet,
e) 18. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az R2. rendelet a 6. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

4. Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 
módosítása

8. § (1) Az  önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának 
szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3. rendelet) 6.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzati adóhatóság 7–18.  § és 20.  §, valamint az  adópolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétett útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.”

 (2) Az R3. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  adatszolgáltatás során a  települési önkormányzat elnevezését, a  törzskönyvi azonosító számát (PIR), 
a  székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét, államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a  települési 
önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi körzetét, településtípusát is fel kell tüntetni.”

 (3) Az  R3. rendelet „6. Adatszolgáltatás az  önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és 
az elektronikus kapcsolattartás szabályairól” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Az  önkormányzati adóhatóság a  Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerén keresztül adatot 
szolgáltat az  állami adó- és vámhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallási nyomtatvány fogadására szolgáló 
Hivatali Kapu
a) létesítésének időpontjáról, KRID azonosítójáról,
b) azonosító adatában bekövetkezett változásról
a létesítést, illetve a változást követő hónap tizedik napjáig.
(2) A  Kincstár a  hozzá beérkezett adatokat tíz munkanapon belül feldolgozza és települések szerinti bontásban 
(a településhez tartozó KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az állami adó- és 
vámhatóság részére elektronikus úton megküldi.”

 (4) Az R3. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építményadó, a telekadó kivetési összesítőket településsorosan az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium holnapján közzétett útmutatóban meghatározottak szerint kell elkészíteni.”

 (5) Az R3. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Az e  rendelet szerinti, 2016. évről szóló, 2017. évben teljesítendő adatszolgáltatást az adópolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján kell teljesíteni.”
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9. §  Hatályát veszti az R3. rendelet
a) 7. § (5) bekezdése,
b) 8. § (4) bekezdése,
c) 9. § (4) bekezdése,
d) 11. § (4) bekezdése,
e) 12. § (4) bekezdése,
f ) 13. § (4) bekezdése,
g) 16. § (4) bekezdése,
h) 17. § (4) bekezdése,
i) 18. § (7) bekezdése,
j) 1–18. melléklete.

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

1 
 

1. Az R2. rendelet 1. melléklet „B” jelű betétlap VI. „Törvényi mentesség” elnevezésű pont 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Törvényi mentesség) 
„ 

    VI. Törvényi mentesség:  
 

 Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, 

 növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény 

Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos 

alapterülete________m2 vagy forgalmi értéke: ___________________ Ft. 

Radioaktív hulladék elhelyezésére használt építmény 

Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény 

„ 

2. R2. rendelet 1. melléklete a „B” jelű betétlapot követően a következő „C” jelű betétlappal 
egészül ki: 

„Oldalszám: ____ 
„C” jelű betétlap az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni) 

 
 

Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám) 
 

 

1. 
Az építmény forgalmi 
értékét befolyásoló főbb 
műszaki paraméterek: 

 

1.1. Az építmény felépítésének, 
létesítésének időpontja (év):  

1.2. Az építmény hasznos 
alapterülete:  

1.3. 
Az építmény legutolsó teljes 
felújítása befejezésének 
időpontja (év)*: 

 

1.4. 
Az építmény teherhordó 
falazata, illetve az alkalmazott 
építési technológia: 

* Tégla 
* Kő 
* Monolit beton 
* Házgyári panel 
* Könnyűszerkezet 
* Fa 
* Vályog 
* Vert és egyéb hagyományos 
* Egyéb nem hagyományos 

2. 
Az építmény forgalmi 
értékét befolyásoló főbb 
használati jellemzői: 
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2 
 

2.1. Az építmény (lakás) 
komfortfokozata: 

* Összkomfortos 
* Komfortos 
* Félkomfortos 
* Komfort nélküli 

2.2. 

Többlakásos lakóépületben 
lévő lakások tájolása: 

* Egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi 
irányba 
* Szobák legalább felének ablaka udvarra vagy 
északi irányba nyílik 
* Egyéb: ___________ 

2.3. 
Többlakásos lakóépületben 
lévő lakások 
megközelíthetősége: 

* Lépcső 
* Lift 
* Egyéb: ___________ 

2.4. Fűtési mód: 

* Egyedi fűtés 
* Központi fűtés 
* Távfűtés 
* Etage 
* Egyéb: ___________ 

*A bevallás benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, 
nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni. 

 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 
________________________ 

helység év hó nap 

 
_________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása  

” 
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2. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

3 
 

1. Az R2. rendelet 3. melléklet VI. pontja „VI. Az ingatlan általános jellemzői” pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

(VI. az ingatlan általános jellemzői) 
„ 

” 
2. Az R2. rendelet 3. melléklet VII. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Mentességek, kedvezmények) 
„ 

1.2. A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek. (Az illetékes mezőgazdasági 
igazgatási szerv által kiállított igazolás csatolandó!)” 

3. Az R2. rendelet 3. melléklete a következő IX. és X. ponttal egészül ki: 
„ 

IX.                     A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 
 

1. 
A telek forgalmi értékét 
befolyásoló főbb 
paraméterek: 

 

1.3. A telek közművesítettsége: 

* Ivóvíz 
* Szennyvízcsatorna 
* Csapadékelvezető-csatorna 
* Házi derítő (szikkasztó) 
* Lakossági áram 
* Ipari áram 
* Földgáz 
* Egyedi gáztartás 

1.4. A telek megközelíthetősége 
(közútkapcsolat): 

* Aszfaltút 
* Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út 
* Földút 
* A telek nem rendelkezik útkapcsolattal 

1.5. A telekadó hatálya alá tartozó 
terület mérete (m2):  

 
 

VI. Az ingatlan általános jellemzői 

1. Az ingatlan teljes területe: ______________m2  
2. Az ingatlanból építménnyel (épület, épületrésszel lefedett 

terület)_____________________m2 
 

3. Telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2):______________ m2  
4. A telekadó hatálya alá tartozó területre jutó forgalmi 

érték:__________________Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetén kell 
kitölteni!) 
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X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

5. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

” 
4. Hatályát veszti az R2. rendelet 3. melléklet XI. pontja. 
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1. Az R2. rendelet 7. melléklet „A” jelű betétlap I. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati 
kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák száma:” szövegrész helyébe az „5. 
Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák 
száma:” szöveg lép. 

 
2. Az R2. rendelet 7. melléklet „B” jelű betétlap II. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati 

kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:” szövegrész helyébe az „5. 
Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja:” szöveg lép. 
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1. Az R2. rendelet 13. melléklet III. pontja „III. Az adómentesség jogcíme” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
III. Az adómentesség jogcíme 

 a) az adóalany költségvetési szerv,     b) az adóalany alapítvány, egyesület, 
 c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany autóbusza, 
 d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, 
 e) tűzoltó szerkocsi, 
 fa) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (A mentességet igazoló iratot csatolni kell.) 
 fb) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve,  
 g) környezetkímélő gépkocsi, 
 h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, 
 i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben  

      kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű. 

„ 
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1. Az R2. rendelet 18. melléklet „FŐLAP” helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
BEVALLÁS 

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
20... évben kezdődő adóévben a/az  ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, 

fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása 
9. □ A Htv. 37. § (2) bek. a) pontja és a (3) bek. alapján adóévben állandó jellegű 

iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása 

Az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt 
ebben a négyzetben jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult  

13. □ Önellenőrzés 
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □Felszámolás 

2. □Végelszámolás 

3. □Kényszertörlés 

4. □Adószám megszüntetése 

5. □Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □Hatósági megszüntetés 

8. □Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem 
bejegyzés előtti visszavonása 

9. □Székhely áthelyezése 

10. □Telephely megszüntetése 

11. □Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □Egyéb: ___________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve):  _______________________________________________ 
2. Születési helye: _____________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________város/község 
8. _________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
9. Az adóbevallást kitöltő neve: _______________________________________________ 
10. Telefonszáma: __________________________________ 
11. E-mail címe:    __________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 28. sor kivételével forintban) 
 

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 
nettó  árbevétel (részletezése külön lapon 
található) 

□□□□□□□□□□□□ 
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E”lap II/7. sor) együttes 
összege 

□□□□□□□□□□□□ 

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke □□□□□□□□□□□□ 
4. Anyagköltség  □□□□□□□□□□□□ 
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti  

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége 

□□□□□□□□□□□□ 
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6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű 
lap III/11. sor] 

□□□□□□□□□□□□ 
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti 

korrekció (+,-)* □□□□□□□□□□□□ 
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az 

áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon található] 

□□□□□□□□□□□□ 
9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  

adóalap-mentesség  □□□□□□□□□□□□ 
10. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény  □□□□□□□□□□□□ 
11. Korrigált Htv. szerinti – a  

vállalkozási szintű – adóalap [6+7+8-9+10] □□□□□□□□□□□□ 
12. Az önkormányzat illetékességi területére  

jutó – a 11. sorban lévő adóalap megosztása  
szerinti –   települési szintű adóalap 

□□□□□□□□□□□□ 
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés  

alapján [Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] □□□□□□□□□□□□ 
14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés  

alapján [Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] □□□□□□□□□□□□ 
15. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (12-13-14) □□□□□□□□□□□□ 
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(15. sor x __________ %) □□□□□□□□□□□□ 
17. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
19. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

után az adóévben megfizetett és az 
önkormányzatnál levonható adóátalány 
összege 
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
20. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
21. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege  
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege  
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]  

□□□□□□□□□□□□ 
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23. Az önkormányzati döntés szerint 
a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-
ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bek.] 

□□□□□□□□□□□□ 

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[16-(17+18+19+20+21+22+23)] □□□□□□□□□□□□ 

25. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege □□□□□□□□□□□□ 
26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap □□□□□□□□□□□□ 
27. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a □□□□□□□□□□□□ 
28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett adat) □□□□□□□□□□□□ 
* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak :  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□□□□□□□□□□□□□ 

3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
3.1. Összeg (forintban): □□□□□□□□□□□□□□□ 

 
 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

6. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

7. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

8. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

9. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 
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10. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

„ 
 
2. Az R2. rendelet 18. melléklet „I” jelű betétlapját követően a  következő „J” jelű betétlappal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
egészül ki: 
 
„ 

„J” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 
tagjainak nyilatkozata 

 
I. Nyilatkozat 

 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

Oldalszám: __/__      
 

II. Adóalanyok adatai 
 

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve: ________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 
1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 



130 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

13 
 

 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
„ 
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BEVALLÁS 
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
20.... évben kezdődő adóévben a/az  ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, 

fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása 
9. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. §-a szerint men tes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!) 

13. □ Önellenőrzés 
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám megszüntetése 

5. □ Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10. □ Telephely megszüntetése 

11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □ Egyéb: ________________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve):  _______________________________________________ 
2. Születési helye: _____________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________város/község 
8. _________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
9. Az adóbevallást kitöltő neve: 

_______________________________________________ 
10. Telefonszáma: __________________________________ 
11. E-mail címe:    __________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 29. sor kivételével forintban) 
 

1. A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − 
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti  

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 
adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap 
III/11. sor]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)*: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az 

áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon 
található]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 

számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  

adóalap-mentesség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Korrigált Htv. szerinti – vállalkozási 

szintű – adóalap [6+7+8-9-10+11]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Az önkormányzat illetékességi területére  

jutó − a 11. sorban lévő adóalap 
megosztása                                                                                                                                                                
szerinti − települési szintű adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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22. A ráfordításként, költségként az adóévben 
elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
24. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

5. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 
„A” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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II.  Nettó árbevétel 

 

 
(forintban) 

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 

hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, energiaadó, az alkoholos 
italok utáni népegészségügyi termékadó 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.2. Az 5. sorból az energiaadó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

„B” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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II. Nettó árbevétel 

(forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„D” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

„F” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
A vállalkozási szintű adóalap megosztása 

 
 

I.  Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
 
 

III. A megosztás 
 

 
 
 

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Nyilatkozat a túlfizetésről 

 
 

I. Adóalany 
 

1. Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 
 

  
II. Nyilatkozat 

 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

3. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó 
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
 

_______________________ □□□□ □□ □□  
______________________________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Önellenőrzési pótlék bevallása 

 
 

I.  Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+, -) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„I” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 
  

 
I. Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban) 
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel 
[2+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17
+18+19+20-21-22-23-24+25]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Bevétel [3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, 

jogdíjból származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Beruházási szerződés alapján való 

szolgáltatás-nyújtásból származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Más standardok által az IAS 18 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján 

bevételt csökkentő kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Az IAS 11 standard alapján a bevételt 

csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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bekerülési értéke: 

13. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 
kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 

lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. Üzletág-átruházás esetén az átadott 

eszközök kötelezettségekkel csökkentett 
értékét meghaladó ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Ásványi ércek kitermeléséből származó 

bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
22. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, energiaadó, az alkoholos 
italt terhelő népegészségügyi termékadó 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.1. A 23. sorból jövedéki adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.2. Regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.3. Energiaadó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.4. Az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
24. Bevetélt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-
11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-
11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
  

 
III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban) 

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7+8-9-10+11+12]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 

nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő 

fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel 
az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét 
csökkenteni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő 
fedezeti ügylet eseté n az az összeg, amellyel 
az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét 
növelni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó elábé (+,-): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

IV. Anyagköltség 
 

(forintban) 
1. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti 
ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-
ek szerint az anyag beszerzési értékét 
csökkenteni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Annak az anyagnak a ráfordításként 

elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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értékében figyelembe vették: 

5. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti 
ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-
ek szerint az anyag bekerülési értékét (a 
kezdeti megjelenítéskor) növelni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Anyagköltség [1+2+3-4-5+7+8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban) 

1. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Közvetített szolgáltatások értéke 

[1+2+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-) 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 
1. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Alvállalkozói teljesítés értéke (1+2): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

  

 
VII. Áttérési különbözet 

 
(forintban) 
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1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 
1.2. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: 
1.3. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
különbözet: 

2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont 
ba) alpont szerinti különbözet: 

2.2.A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Az áttérési különbözet összege [1-2] (+,-): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
„J” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 

tagjainak nyilatkozata 
 

I. Nyilatkozat 
 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

Oldalszám: __/__      
 

II. Adóalanyok adatai 
 

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve: ___________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

 
1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 

A nemzetgazdasági miniszter 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 104.  § (3)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182.  § (8)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (12)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  Közösség területére belépő, illetve a  Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és f )–g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f ) pontjában és 82/A. § (1) bekezdés 
d)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 8. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (30)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 
H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (1)  bekezdés 1., 6., 9–11., 13. és 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló  
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi 
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3.  § (2) és 
(3) bekezdésében, 4/A. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében a „10032000-01907003 
NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla” szövegrész helyébe a  „10032000-01907034 Kincstár Állami 
kezességbeváltás folyósítási számla” szöveg lép.

2. A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosítása

2. §  A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) 
PM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: a  NAV) 10032000-01907003 számú 

Állami Kezességbeváltás folyósítási számla” szövegrész helyébe a  „10032000-01907034 Kincstár Állami 
kezességbeváltás folyósítási számla” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a „NAV-ot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szöveg
lép.

3. A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének 
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól 
szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

3. §  A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének 
módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a feltételes adómegállapítás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a melléklet szerinti tartalommal, 
magyar nyelven nyújthatja be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium).”

4. §  Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat a minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára kell befizetni.”

5. §  Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba vett kérelem és mellékletei eljárásjogi szempontú vizsgálatát a minisztérium adóigazgatásért 
felelős szervezeti egysége végzi el.”
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6. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  határozattervezetet a  főfelelős szervezeti egység – az  ügykörében érintett szervezeti egység (egységek) 
álláspontját figyelembe véve – készíti elő. A  határozattervezet eljárásjogi szempontú vizsgálatát a  minisztérium 
adóigazgatásért felelős szervezeti egysége végzi el.”

7. §  Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §  Az R1.
a) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a főfelelős szervezeti egység –” szövegrész helyébe az „az ügylet tárgya 

szerint illetékes szervezeti egység (a továbbiakban: főfelelős szervezeti egység) –” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „amelyet 4 példányban, magyar” szövegrész helyébe az „amelyet magyar” 

szöveg,
c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdés f ) pontja” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. §-a,
b) 4. § (2) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 10. §-a,
e) 11. §-a,
f ) 12. §-a,
g) 14. §-át megelőző alcíme.

4. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók 
körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosítása

10. §  A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról 
szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az  adózó, ha az  adóévet megelőző év utolsó 
napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás, kényszertörlési 
eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú és
a) az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) alkalmazásában – kivéve az  Art. 52.  § 
(11) bekezdését –, adóteljesítményének értéke a 895 000 000 forintot elérte;
b) az Art. 52. § (11) bekezdése alkalmazásában adóteljesítményének értéke a 199 000 000 forintot elérte, és az adóévet 
megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt kötelezett.”

11. §  Az R2. 1. §-ában az „eljárás alatt nem álló” szövegrész helyébe az „eljárás alatt nem álló, illetve nem törölt adószámú” 
szöveg lép.

5. Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, 
annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló  
35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet módosítása

12. §  Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes 
szabályairól, valamint a  kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet 3.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság az ideiglenes biztosítási intézkedésként, valamint a Törvény 4. § (3) bekezdése szerint visszatartott 
készpénzt (a továbbiakban: készpénz) az intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül köteles a Kincstár 
illetékes területi szerve részére beszállítani, és egyidejűleg írásban kezdeményezi a  Kincstár által jegyzett és 
forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár deviza letéti számláján történő letétbe helyezését, valamint a Kincstár 
által nem jegyzett és nem forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár általi őrzését és kezelését.”
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6. A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

13. §  A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  e  fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban a  mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) jár el.”

14. §  Az R3.
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 12–15.  §-ában, 16.  § (4)  bekezdésében, 17.  § 

(1) bekezdésében, 21. §-ában, 45. § (2) és (3) bekezdésében az „az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe 
az „a Kormányhivatal” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „Hatósághoz” szövegrész helyébe a „Kormányhivatalhoz” szöveg,
c) 9. § (1) bekezdésében, 20. § nyitó szövegrészében, 21. §-ában az „Az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe 

az „A Kormányhivatal” szöveg,
d) 10. §-ában, 16. § (1) bekezdésében az „az engedélyező hatóság” szövegrészek helyébe az „a Kormányhivatal” 

szöveg,
e) 16. § (3) bekezdésében az „az engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalhoz” szöveg,
f ) 43. § (2) bekezdésében az „az MKEH 10032000-00282448-00000000” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal 

10023002-00309653-00000000” szöveg,
g) 2. melléklet A) A taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények rész 4. pontjában, E) A taxaméter üzembe 

helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok rész 3.  pontjában az  „az MKEH” 
szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg,

h) 2. melléklet E) A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok rész 
1. pontjában a „8/2006. (II.27.) GKM rendelet szerinti megfelőségértékelési eljárás lefolytatását követően, vagy 
a  mérésügyi hatóság hitelesítését követően” szövegrész helyébe a „43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerinti 
megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti az R3.
a) 43. § (4) bekezdése,
b) 45. § (4) bekezdése.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

16. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról 
szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) alkalmassági kategória: a pénzügyőr, a NAV bűnmegelőzési, bűnüldözési, bűnfelderítési és nyomozati feladatait 
ellátó kormánytisztviselő (a  továbbiakban: civil pénzügyi nyomozó), valamint a  pénzügyőrnek, a  civil pénzügyi 
nyomozónak jelentkező személy egészségkárosító kockázatok alapján történő besorolása;”

17. §  Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan 
(a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvos, vagy az egészségügyi 
alkalmasság-vizsgálatban szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos, vagy foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt 
foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett (a  továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi orvos) végzi. 
A pszichikai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon pszichológus végzi. A fizikai alkalmasság vizsgálatát 
első fokon a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 
szóló Korm. rendelet szerinti, egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetésére jogosító 
képesítéssel rendelkező foglalkoztatott (a továbbiakban: sportszakmai képesítéssel rendelkező személy) végezheti.”
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18. §  Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fizikai alkalmassági vizsgálat a NAV KEKI szervezésében kerül lefolytatásra.”

19. §  Az R4. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton részt venni, 
ha a pénzügyőr
a) az 50. életévét betöltötte,
b) nem a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 
29.) NGM rendelet [a továbbiakban: 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet] 1. mellékletében meghatározott munkakörben 
kerül foglalkoztatásra, vagy
c) a  40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 1.  mellékletében meghatározott beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, 
szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, karmester munkakörökben foglalkoztatott.”

20. §  Az R4. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jelölt, illetve a foglalkoztatott, akinél a 3. mellékletben meghatározott
a) egészségügyi alkalmasságot kizáró okok esetén legalább egy,
b) pszichikai alkalmasságot kizáró okok esetén
ba) 1. és 2. pontokban felsorolt okok közül legalább kettő, vagy
bb) 3–8. pontokban felsorolt okok közül legalább egy
kizáró ok fennáll, szolgálati jogviszonyba nem vehető fel, illetve szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni.”

21. §  Az R4. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A négy kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése alapján, ha a pénzügyőrnél a 2. melléklet I. kategória 
b)–c) és h)–i)  pontjában meghatározott feltételek bármelyike fennáll, továbbá valamennyi hivatásos jogviszonyba 
jelentkező esetében a minősítés:
a) 60 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 61 ponttól „Fizikailag alkalmas”.”

22. §  Az R4. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a pénzügyőr a fizikai alkalmassági követelményt a felmérés során nem teljesíti, az ismételt állapotfelmérésre 
hat hónapon belül egy alkalommal kerülhet sor, amelyre az előző felmérést követően legkorábban 30 naptári nap 
elteltével kerülhet sor. Ha a pénzügyőr az ismételt fizikai alkalmassági vizsgálat során sem teljesíti a fizikai felmérés 
követelményeit, vagy arra a 17. § (4) bekezdésben meghatározott „Egészségileg alkalmas” minősítés megszerzését 
követő hat hónapon belül nem került sor, „Fizikailag alkalmatlan” minősítést kap.”

23. §  Az R4. 25. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A felülvizsgálatra rendelt személy a FÜV Bizottság előtt személyesen köteles megjelenni. A személyes megjelenéstől el kell 
tekintetni, ha a vizsgált személy:)
„c) előzetesen írásban úgy nyilatkozik, hogy a FÜV Bizottság előtt egyéb előrelátható akadályoztatása miatt nem tud 
megjelenni, és a nyilatkozatot a FÜV Bizottság jóváhagyja és erről a felülvizsgálatra rendelt személyt értesíti.”

24. §  Az R4.
a) 7. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés a) pontjában valamint 22. § (2) és (3) bekezdésében a „foglalkozástan-

orvostan szakorvos” szövegrész helyébe a „foglalkozás-egészségügyi orvos” szöveg,
b) 29.  § (2)  bekezdésében a  „foglalkozástan-orvostan szakorvosának” szövegrész helyébe a  „foglalkozás-

egészségügyi orvosának” szöveg,
c) 31. § (1) bekezdésében a „foglalkozástan-orvostan szakorvosa” szövegrész helyébe a „foglalkozás-egészségügyi 

orvosa” szöveg,
d) 4. melléklet V. pont a) és b) alpontjában foglalt táblázatban a „41–49 év között” szövegrész helyébe a „41 év 

felett” szöveg
lép.
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8. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági 
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti az  üzemeltető részére nyújtott, az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított 
adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól 
és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és 
b) pontjában a „legfeljebb” szövegrész.

9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához 
kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

26. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. 
(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. § (1a) bekezdése 
alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyam végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti,
b) a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán megszerzett és
c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében az a) és b) pontban foglaltakon túl a jogi 
szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett
szakképzettséget.”

27. §  A R5. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell 
tekinteni
a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, a jövedéki- és vámigazgatási szakirányon, a vám- és jövedéki igazgatási 
szakirányon,
b) a pénzügynyomozói szakirányon,
c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti 
igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), a jogi szakokleveles adó- és 
vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon
megszerzett szakképzettséget.”

28. §  Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Nem áll fenn az alapfokú, illetve a középfokú szaktanfolyam elvégzésének kötelezettsége az alábbi munkakörök 
tekintetében:
a) beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, valamint karmester 
munkakörben,
b) a Pénzügyőr Zenekar osztályvezető munkakörében,
c) segédnyomozó gyakornok, segédnyomozó, kiemelt segédnyomozó, szak segédnyomozó, nyomozó gyakornok, 
nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, valamint szakértő főnyomozó munkakörben, illetve vezetői munkakörben, 
amíg az érintett a munkaköri leírása alapján ezen munkakörökben bűnügyi támogató feladatkört ténylegesen ellát.”

29. §  Az R5. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési 
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és 
az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

30. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben 
keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az  adatok kezelésének technikai szabályairól 
szóló 46/2015. (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési 
és szabálysértési adatok kezelésére a rendeletben meghatározott informatikai rendszereket működteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerek és a RobotzsaruNeo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységének támogatásán túl az állami adó-és 
vámhatósági és más feladatok ellátása során észlelt bűncselekmények kapcsán a  büntető feljelentések, valamint 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (8) bekezdés szerinti tájékoztatások megtételére, megkeresések 
teljesítésére is szolgál.”

31. §  Az R6. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

32. §  Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R7.) 
1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A vámhatóság és a gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén 
alkalmazandó részletszabályok
1. § Ha a vámhatóság váminformatikai rendszere – hétköznapokon 8 órától 16 óráig (a továbbiakban: munkaidőben) 
2 órát meghaladó, egyéb időszakban (a  továbbiakban: munkaidőn kívül) 4 órát meghaladó időtartamban – nem 
üzemel, erről a  vámhatóság e-mail útján tájékoztatja a  gazdálkodókat, egyidejűleg a  NAV Internetes Portálján 
közzéteszi az  üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését. A  vámhatóság mind az  üzemszüneti eljárás kezdetéről, 
mind az üzemszüneti eljárás befejezéséről küld tájékoztatást.
1/A. § (1) Ha a gazdálkodó váminformatikai rendszere (gazdálkodó okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs 
rendszere) munkaidőben 2 órát meghaladó, munkaidőn kívül 4 órát meghaladó időtartamban nem üzemel, 
a gazdálkodó a rendszer üzemen kívül kerüléséről értesíti az érintett vámhivatalt.
(2) A  (1)  bekezdés szerinti értesítés a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű 
nyomtatvány alkalmazásával fax útján, e-mail útján vagy személyesen, az árunyilatkozat benyújtásával egy időben 
is megvalósulhat.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti értesítés alapján az  üzemszüneti eljárást az  érintett vámhivatal hagyja jóvá. Az  érintett 
vámhivatal – az üzemszüneti eljárás indokoltságára vonatkozóan – bizonyítékot kérhet vagy ellenőrzést végezhet, 
továbbá az azonos hatáskörrel rendelkező, az ügyfél rendszerét üzemeltető székhelye vagy telephelye szerint illetékes 
vámhivatalt is megkeresheti.
(4) A  vámhatósági döntéssel ellátott nyomtatványt az  érintett vámhivatal fax, illetve e-mail útján visszaküldi vagy 
személyesen visszaadja a gazdálkodó részére.
(5) Az  üzemszünet elhárulásáról a  gazdálkodó faxon, e-mail útján vagy személyesen haladéktalanul értesíti 
az  (1)  bekezdés szerint érintett vámhivatalt. Az  üzemszünet megszűnésének bejelentésére a  (2)  bekezdés szerinti 
nyomtatvány, vámhatósági engedéllyel ellátott bejelentőlap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat. 
A gazdálkodónak az értesítésben fel kell tüntetnie – ha volt – az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat. 
Az érintett vámhivatal a bejelentés tudomásul vételéről a gazdálkodót értesíti.
(6) Egyszerűsített eljárás esetén az  érintett vámhivatal hivatalos idején túl bekövetkező üzemszünet során 
– a (3) bekezdéstől eltérően, a vámhatóság jóváhagyása nélkül – az engedélyes maga dönt az üzemszüneti eljárás 
alkalmazásáról. Ebben az esetben az engedélyes a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” 
elnevezésű nyomtatványt – feltüntetve azon a  felhasznált előre kiadott tételszámokat is – az  üzemszüneti eljárás 
bevezetését követő munkanapon nyújtja be az érintett vámhivatalhoz. A (4) bekezdésben foglaltak ebben az esetben 
nem alkalmazandók.”
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33. §  Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Vtv. 13.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott célból a  NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban 
tárolt, közérdekű adatok és az  ügyfél saját vámtevékenységéhez kapcsolódó forgalmi adatok költségtérítés, 
illetve az  adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében  
– figyelembe véve az  adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit – hozzáférhetőek. Az  eseti és rendszeres 
információszolgáltatás a  NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjazás ellenében lehetséges. A  hozzáférhetővé 
tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az  eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét 
a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé. Az adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét 
a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.”

34. §  Az R7. 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A kötelezettségvállalási engedély alkalmazásának részletes szabályai
26. § A Vtv. 61. § (1) bekezdés szerinti, a biztosítéknyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalást írásban, ideértve a telefaxot 
is, a Vtv. 60. § b) pontja szerinti garanciavállaló nyilatkozattal vagy készfizető kezesi szerződéssel a NAV honlapján 
közzétett formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet vállalni. A  telefaxon adott kötelezettségvállalás 
esetén az okmány eredeti példányát az illetékes vámhivatal részére 3 napon belül igazoltan el kell juttatni.
27.  § (1) Ha az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő képviselő és a  kötelezettségvállaló személye 
megegyezik, a  kötelezettségvállalás eredeti példányát nem kell benyújtani, ha feltüntetik a  vám-árunyilatkozaton 
a kötelezettségvállalási engedély számát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint beküldött elektronikus vám-árunyilatkozat elfogadásáról és a  kötelezettségvállalás 
alapján biztosítékként elfogadott összegről az  illetékes vámhivatal elektronikus üzenetben értesíti az  elektronikus 
vám-árunyilatkozatot beküldőt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerint esetben a  vámhatóság által a  vámeljáráshoz megkövetelt biztosíték összegét 
a kötelezettségvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból el kell különíteni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalás alapján a  vámhatóság által elkülönített biztosítékösszeg 
felszabadításáról az  illetékes vámhivatal elektronikus értesítést küld az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő 
részére.
(5) Az illetékes vámhivatal megkövetelheti, hogy az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő a (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalást eredeti példányban is nyújtsa be részére.
28. § (1) Ha az írásban adott kötelezettségvállalást az illetékes vámhivatal elfogadja, azt bevonja, és a kötelezettségvállalási 
engedélyhez nyújtott biztosítékból a kötelezettségvállalás alapján vállalt összeget elkülönítetten kezeli.
(2) Az  írásban adott kötelezettségvállalást csak abban az  esetben lehet elfogadni, ha azt a Vtv. 61.  § (1)  bekezdés 
c) pontjának megfelelően a társaság képviseletére jogosult személy(ek) aláírta(ák), továbbá a kötelezettségvállalási 
engedélyben meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.
(3) Ha a Vámkódex 98. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, az illetékes vámhivatal 
felszabadítja a kötelezettségvállalás alapján elkülönített összeget és az írásban adott kötelezettségvállalást az illetékes 
vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja az azt benyújtó személynek.
(4) Az  írásban adott kötelezettségvállalást vissza kell adni, ha ugyanaz vagy egy másik kötelezettségvállaló 
a nyilatkozatával új kötelezettségi viszonyt alapoz meg, és a kötelezettségvállaló kifejezetten megerősíti, hogy azért 
a tartozásért is helytáll, amely a kötelezettségi viszony kezdetén is fennállt.”

35. §  Az R7. 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A banki fedezetigazolásra, garanciavállaló nyilatkozatra és a készfizető kezesi szerződésre 
vonatkozó részletes szabályok
30. § (1) Ha a Vtv. 60. § szerinti banki fedezetigazolást, garanciavállaló nyilatkozatot vagy készfizető kezesi szerződést 
külföldi hitelintézet, pénzintézet vagy biztosítótársaság adja ki, akkor a hiteles magyar nyelvű fordítás megkövetelhető.
(2) A Vtv. 60. § b) pontja szerinti kötelezettségvállalás formanyomtatványait a NAV a honlapján teszi közzé.”

36. §  Az R7. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelkamat felszámítása során a fizetendő kamat összegét napi kamatszámítással kell megállapítani. A napi kamat 
mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a fizetési kötelezettséget közlő határozat esedékességének 
napján érvényes jegybanki alapkamat egy százalékponttal növelt értékének 365-öd részében meghatározni.”
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37. §  Az R7. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) Ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek, épületeket, építményeket a vámhatártól – határvizek 
esetében a  partvonaltól – 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre csak az  illetékes vámhivatal 
hozzájárulásával lehet felépíteni vagy átépíteni.
(2) Az  ingatlanok állapotát, művelési ágát az  (1)  bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak a  hozzájárulást 
megadó vámhivatal jóváhagyásával lehet megváltoztatni. A hozzájárulás megtagadható, ha a változtatás vámérdeket, 
így különösen a vámjogi kötelezettségek teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a hozzájárulást megadó vámhivatal jóváhagyása nélkül hajtják 
végre, e szerv a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére kezdeményezi az eredeti állapot visszaállítását.
(4) Épületek és úszó létesítmények esetében a  hozzájáruló vámhivatal kezdeményezheti biztonsági berendezések 
felszerelését.”

38. §  Az R7. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyedi esetekben a hozzájárulást megadó vámhivatal korlátozhatja – az ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezők kivételével – a 49. §-ban megjelölt ingatlanok használatát.”

39. §  Az R7. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.  § (1) A  kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az  épületek szerkezetét jelentősen 
megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak akkor lehet, ha erre vonatkozóan az illetékes vámhivatalnál 
kérelmet nyújtottak be, és a vámhivatal az építési munkálatokhoz, illetve az épületek szerkezetének megváltoztatásához 
hozzájárult. A kérelemhez az építési tervek hiteles másolatát is csatolni kell.
(2) A vámhatósági hozzájárulás megtagadható, ha a változtatás a vámérdeket, így különösen a vámjogi kötelezettségek 
teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(3) Ha az  építési munkálatokat vagy az  épületek szerkezetére vonatkozó változtatásokat az  illetékes vámhivatal 
hozzájárulása nélkül hajtják végre, a  vámhivatal kezdeményezheti az  eredeti állapot visszaállítását a  változtatást 
végrehajtó veszélyére és költségére.”

40. §  Az R7. 50. § (2) bekezdésében a „legfeljebb négy centiméter” szövegrész helyébe a „legfeljebb tizenkét centiméter” 
szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

41. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„Melléklet a 39/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

A kérelem tartalmazza:
 1. Az adózó

a) nevét (cégnevét),
b) állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
c) adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) létesítő okiratának keltét,
e) gazdálkodási formáját,
f ) tevékenységének felsorolását,
g) kapcsolt vállalkozásait;

 2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
 3. az ügyben eljáró képviselő nevét, telefonszámát;
 4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
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 5. a tényállás részletes leírását;
 6. annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
 7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
 8. a kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
 9. az  adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldást és a  jogszabályi minősítés felvázolását, értelmezését 

a törvényről;
10. mellékletként:

a) a megkötendő ügylet tervezetét, ha az rendelkezésre áll,
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d) a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírásminta-másolat,
11. az adózó nyilatkozatát a befizetendő díj összegéről;
12. a fizetési számlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint

a) tudomásul veszi, hogy a  törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert 
az eltérésre törvény nem ad lehetőséget,

b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,
c) tudomásul veszi, hogy a  feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetőleg 

a  tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a  feltételes 
adómegállapítás nem alkalmazható,

d) tudomása szerint a  kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, 
adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás,

e) hozzájárul a  kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggő más adatok beszerzéséhez, 
megismeréséhez;

15. az adózó képviselője cégszerű aláírását.”

2. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelethez

Kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörök

A B

1. munkakör megnevezése besorolási osztály

2. rendészeti szakreferens I.

3. szakoktató* I.

4. rendészeti kiemelt szakreferens I.

5. rendészeti szakértő referens I.

6. kiemelt szakoktató* I.

7. vám- és pénzügyőri referens I.

8. mobil-ellenőrzési referens I.

9. zenész I.

10. vám- és pénzügyőri kiemelt referens I.

11. mobil-ellenőrzési kiemelt referens I.

12. kiemelt zenész I.

13. vám- és pénzügyőri főreferens I.

14. mobil-ellenőrzési főreferens I.

15. nyomozó gyakornok** I.
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16. nyomozó** I.

17. főnyomozó** I.

18. kiemelt főnyomozó** I.

19. szakértő főnyomozó** I.

20. bűnjelkezelő gyakornok I.

21. bűnjelkezelő I.

22. bűnjelkezelő szakreferens I.

23. bűnjelkezelő kiemelt szakreferens I.

24. bűnjelkezelő szakértő referens I.

25. szólamvezető zenész I.

26. oktató* I.

27. vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens I.

28. mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens I.

29. kiemelt szólamvezető zenész I.

30. főoktató* I.

31. karmester I.

32. kiemelt főoktató* I.

33. vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

34. járőrtárs II.

35. őrzésvédelmi ügyintéző II.

36. vám- és pénzügyőri szakügyintéző II.

37. járőr II.

38. őrzésvédelmi szakügyintéző II.

39. vám- és pénzügyőri előadó II.

40. járőrvezető II.

41. őrzésvédelmi előadó II.

42. speciális bevetési járőr II.

43. vám- és pénzügyőri főelőadó II.

44. speciális bevetési járőrvezető II.

45. segédnyomozó gyakornok** II.

46. segédnyomozó** II.

47. kiemelt segédnyomozó** II.

48. szak segédnyomozó** II.

49. bűnügyi gyakornok II.

50. bűnügyi szakügyintéző II.

51. bűnügyi előadó II.

52. bűnügyi főelőadó II.

53. beosztott zenész II.

54. kiképző II.

* Ha vám- és pénzügyőri, bűnügyi vagy intézkedés-taktikai tantárgyakat oktat.
** A 15–19. és a 45–48. sorokban felsorolt munkakörök a NAV tv. 17. § (2a) bekezdése alapján kormánytisztviselő 

pénzügyi nyomozóként csak kivételesen indokolt esetben – az állami adó- és vámhatóság vezetője által adott 
engedély alapján – foglalkoztatható.”
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3. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

 1. Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I J

Adatszolgáltatás
Priorálás

olvasás adatfelvitel módosítás

Adatkezelők Illetékesség
saját adatokban (aktuális 

elöljáró)

Felügyelete alatt 
dolgozó szervek 

adatai

saját adatokban 
(aktuális elöljáró)

Felügyelete alatt 
dolgozó szervek 

adatai

saját adatokban 
(aktuális elöljáró)

Felügyelete alatt 
dolgozó szervek 

adatai
személyre cégre]

„10.

a Központi 
Irányítás 

állományába 
tartozó 

felhatalmazott 
személy

országos 
illetékesség

X X X X X X”

 2. Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat A:17 mezőjében a „NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve vezetői” szövegrész helyébe a „NAV adó- és vámhatósági feladatokat ellátó 
szerve vezetői” szöveg lép.
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 

kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2371151–2371200 Jeney Andrea

2323151–2323200 Egres Bt.

sorszámú átvételi elismervény használata 2017. január 5-től 
érvénytelen.

*

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentései:

6063781–6063810

6064441–6064470

sorszámú nyugtatömbök használata 2017. január 9-től 
érvénytelen.
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A Kormány 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám Megnevezés A hitelesítés hatálya (év)]

„13. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők, tengelyterhelés-mérők alatt értve 
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és 
bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszközöket is

2”

A nemzetgazdasági miniszter 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a  kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
(a továbbiakban: BFKH) által lefolytatott következő eljárásokért:
a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,
ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység
ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,
cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;
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d) az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott
da) termékek forgalomba hozójának és gyártójának (a  továbbiakban: kötelezett) engedélyezéséért, 

nyilvántartásba való bejegyzéséért,
db) nyilvántartás adatainak kötelezett kérelmére történő módosításáért.

 (2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait 
is –
a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),
b) készpénz-átutalási megbízás, vagy
c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján
kell teljesíteni a  BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú 
számlája javára.

 (2) A díj a BFKH bevétele.
 (3) A BFKH a befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az EFER útján történő díjfizetéshez 

az ügyfélnek a BFKH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.
 (4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, az 1. § 

(1)  bekezdésének vonatkozó alpontját, a  saját nevét az  átutalási megbízás, illetve a  készpénz-átutalási megbízás 
közlemény rovatában fel kell tüntetnie, továbbá a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez kell csatolnia.

 (5) Ha az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon fizetheti 
meg:
a) átutalási megbízással az  ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első 

munkanapon, az 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással, vagy
b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

 (6) Az (5) bekezdésben foglaltak az  irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus 
ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. §  Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a BFKH hivatalból, a visszafizetést megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedését 
követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlája javára visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező 
a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. §  Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § 

(2), (3), (5) és (6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. § (1) bekezdésében,
e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,
f ) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az  Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon 
bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjáról szóló 25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet.
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6. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.  törvény 140/E. § (1) bekezdésében, 
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 
10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, 
valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § 
(2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„k) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/970 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet a  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/970 bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

3 
 
 

1. melléklet a .../2016. (. .) Korm. rendelethez 
 

„1. melléklet a160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez 
 

A védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
 
1. megjegyzés: Az „idézőjelben” szereplő kifejezések rögzített fogalmak; lásd az e listához csatolt „Az e 
listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részt.  
2. megjegyzés: A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az 
azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől 
és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék 
azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, 
mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot 
tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet. 

 
I. fejezet 

 
(ML1) 

 
Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 

12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik:  
a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek alkalmatlanok lövedék 
kilövésére;  
b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, 
robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek indítására terveztek;  
c) azokra a lőfegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus 
tüzelési rendszerűek;  
d) a „hatástalanított tűzfegyverekre”. 
a) puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és sorozatvetők;  
 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és vegyescsövű fegyverek másolatai;  
c) az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai;  
d) olyan puskák vagy kézifegyverek, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy szén- dioxid 
segítségével történő kilövésére terveztek; 
b) sima csövű fegyverek, a következők szerint:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;  
2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint:  
a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;  
b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek;  
 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) 2. pontja nem vonatkozik az olyan fegyverekre, amelyeket kifejezetten inert 
lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek. 
  
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai;  
c) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten 
katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 
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b) 2. Megjegyzés (folytatás)  
d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:  
1. háziállatok levágása;  
2 állatok elkábítása;  
3. szeizmikus vizsgálatok;  
4. ipari lövedékek kilövése; vagy  
5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása.  
A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.  
c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;  
d) az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető tölténytárai, 
hangtompítói, az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, optikai fegyver-
célzókészülékek és lángrejtők. 
  
Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb 
kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai 
felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át, vagy amennyiben azok nem tartalmaznak kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket. 

 
II. fejezet 

 
(ML2) 

 
20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 

mm- nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett 
különleges részegységek, a következők szerint: 

 
a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai 
lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó 
lángrejtő eszközök. 
 
1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és 
más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott 
berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak. 
  
2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek másolatai;  
c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők;  
d) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten 
katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;  
e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:  
1. háziállatok levágása;  
2. állatok elkábítása;  
3. szeizmikus vizsgálatok;  
4. ipari lövedékek kilövése; vagy  
5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása;  
NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a ML4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.  
f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy kommunikációs csatornát nem 
tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói.  
b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra 
terveztek vagy alakítottak át.  
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Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 
c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítő 
szerelékek:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és  
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték;  
d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok és 
leszerelhető tölténytárak.  

 
III. fejezet 

 
(ML3) 

  
Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a 

következők szerint: 
 
a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei;  
b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek. 
 
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik az 
alábbiakat:  
a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, hüvelycsatlakozók, forgó 
hevederek és lőszerek fém alkatrészei;  
b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;  
c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek;  
d) éghető töltényhüvelyek;  
e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 
  
2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) lövedék nélkül leperemezésre kerülő lőszerek (vaktöltény);  
b) átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerek;  
c) olyan egyéb vaklőszerek és oktatólőszerek, amelyek nem tartalmaznak az éles lőszerekhez tervezett 
lőszerelemeket; vagy  
d) olyan lőszerelemek, amelyeket kifejezetten az ezen 2. megjegyzés a), b) vagy c) pontjában meghatározott 
vaklőszerekhez vagy oktatólőszerekhez terveztek. 
  
3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerekre, amelyeket kifejezetten az alábbi célra 
terveztek:  
a) jelzés;  
b) madárriasztás; vagy  
c) olajkút gázfáklya begyújtása.  

 
 
 

IV. fejezet 
 

(ML4) 
 

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, 
valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, továbbá a 

kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 
 
NB.1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
NB.2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. fejezet c) pontját.  
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a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és ködgránátok, nem 
irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló 
eszközök, romboló készletek, „pirotechnikai eszközök”, töltetek és szimulátorok (berendezések, 
amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). 
  
Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal:  
a) füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;  
b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 
b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és  
2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő ’tevékenység’ céljára tervezték:  
a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy  
b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 
  
Műszaki megjegyzés:  
Az ML4. fejezet 2.b) pontjának alkalmazásában a ’tevékenység’ a következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, 
telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává 
alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés. 
  
1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:  
a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1 000 kg gáznak a folyékony alakban történő 
előállítására alkalmas; 
b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.  
 
2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag 
fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól. 
c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).  
 
Megjegyzés Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:  
a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:  
1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők; vagy  
2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;  
b) Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;  
c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták eltérítésére; és  
d) „Polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:  
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az adott konkrét AMPS-t 
beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:  
a) polgári típusú minősítéssel, amelyet egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban 
részt vevő állam polgári légügyi hatósága bocsátott ki; vagy  
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánynyal;  
2. Az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; 
és  
3. Az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer működését, ha azt 
eltávolították abból a „polgári légi járműből”, amelyikbe eredetileg beszerelték.  
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V. fejezet 

 
(ML5) 

 
Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, 

továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a következők szerint: 

 
a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és 
fegyverzetirányító rendszerek;  
b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatfúzió, 
felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések; 
c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;  
 
Megjegyzés Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a 
felderítő berendezések is.  
d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez 
használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.  

 
VI. fejezet 

 
(ML6) 

 
Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és 
részegységeik. 
  
Műszaki megjegyzés:  
Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat 
is.  
b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:  
1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek:  
a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal vagy 
részegységekkel gyártottak vagy láttak el;  
b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az olyan járműveket is 
beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy 
azokat meghajtják-e vagy sem;  
c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4 500 kg-ot; és  
d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át.  
2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:  
a) kifejezetten az ML6. fejezet b)1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; és  
b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy 
annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 
  
NB. Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.  
1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:  
a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek rögzítésre szolgáló 
előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben meghatározott lőszerek indítására szolgáló 
eszközökkel ellátott katonai járművek;  
b) páncélozott járművek;  
c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek;  
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d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések 
vontatására vagy szállítására használt járművek.  
 
2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai 
használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, 
amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen 
részegységek az alábbiak:  
a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek;  
b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy járműkabin);  
c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;  
d) világítás elsötétítés esetére.  
 
3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket pénz- vagy 
értékszállításra terveztek vagy alakítottak át. 
 
4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi 
kritériumok mindegyikének:  
a) 1946 előtt gyártották;  
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott eszközökkel, kivéve 
a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és  
c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott fegyverrel, kivéve ha az 
működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére.  

 
VII. fejezet 

 
(ML7)  

 
Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, 

kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint: 
 
a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek 
emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a 
környezetben kárt tenni;  
b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:  
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:  
a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil 
vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint:  
Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és  
Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);  
b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n- 
propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:  
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);  
c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és 
megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:  
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);  
2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:  
a) kénmustárok, úgymint:  
1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);  
2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);  
3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);  
4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);  
5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);  
6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);  
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7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);  
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);  
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); b)  
b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:  
1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);  
2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);  
3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);HU L 163/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.6.21. 
c) nitrogénmustárok, úgymint:  
1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);  
2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);  
3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);  
3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:  
a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);  
4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:  
a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);  
b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) (Agent 
Orange (CAS 39277-47-9));  
c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint:  
1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint  
DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3);  
2. O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-foszfonitok és megfelelő 
alkilált és protonált sók, úgymint:  
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);  
3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);  
4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).  
d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:  
1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);  
2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);  
3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);  
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);  
5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);  
6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9)  
 
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a „tömegoszlató harcanyagokra”, amelyek 
kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál.  
 
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra 
azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.  
e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek 
szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezések:  
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy  
2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok.  
f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő berendezések, 
részegységek és vegyi keverékek a következők szerint:  
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy 
átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi 
mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei;  
3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények 
mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek.  
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Megjegyzés Az ML7. fejezet f) 1. alpontja magában foglalja a következőket:  
a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló 
berendezések;  
b) védőruházat.  
 
NB. A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatók.  
g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy 
azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek.  
 
Megjegyzés Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő doziméterekre.  
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.  
h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy 
azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek előállításához használt specifikus 
sejtkultúrák.  
i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai 
rendszerei a következők szerint:  
1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és 
lebontására tervezett, és a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai 
manipulációja eredményeként létrejövő „biokatalizátorok”;  
2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak 
szerint:  
a) „expressziós vektorok”;  
b) vírusok;  
c) sejtkultúrák.  
 
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre:  
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C450.a.5. pontját.  
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);  
c) klór (CAS 7782-50-5);  
d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós 
jegyzékének 1C450.a.4. pontját.  
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);  
f) 2004 óta nem használatos;  
g) xylyl-bromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);  
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);  
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3);  
j) brómaceton (CAS 598-31-2);  
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);  
l) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);  
m) klóraceton (CAS 78-95-5);  
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3) 
o) jódaceton (CAS 3019-04-3);  
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C450.a.7. pontját.  
 
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és 
biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre 
vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, 
állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.  
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VIII. fejezet 

 
(ML8) 

 
„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 

NB.1. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.  
 
NB.2. Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A008. –pontját  
 
Technikai megjegyzés  
1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül 
legalább az egyik az ML8. pontban szerepel.  
2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett 
alkalmazásra szolgál. (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy 
oxidálószerként is ismert).  
3. Az ML8. fejezet alkalmazásában a részecskeméret a tömeg vagy térfogat szerinti átlagos 
részecskeátmérőt jelenti. A részecskemérettel kapcsolatos mintavételezés és a részecskeméret 
meghatározása nemzetközi szabványok vagy azokkal egyenértékű tagállami szabványok alapján fog 
történni.  
a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei:  
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096- 78-
1);  
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);  
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-
74-1);  
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaizowurtzitán) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. 
fejezet g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait);  
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);  
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);  
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);  
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);  
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);  
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);  
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);  
12. furazanok a következők szerint:  
a) DAAOF (DAAF, DAAFox vagy diaminoazoxifurazan);  
b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);  
13. HMX és változatai az alábbiak szerint:  
a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7- 
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);  
b) HMX difluoroaminált analógjai;  
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-
biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3);  
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);  
16. Imidazolok, a következők szerint:  
a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];  
b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);  
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);  
d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];  
e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);  
17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];  
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);  
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19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;  
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);  
21. RDX és változatai:  
a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5- trinitro-1,3,5-
triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);  
b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);  
22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2);  
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 7. 
alpontját);  
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];  
25. Tetrazolok a következők szerint:  
a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);  
b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];  
26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);  
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. fejezet g) 
„Prekurzorok” 6. alpontját);  
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 2. alpontját);  
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);  
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);  
31. Triazinok a következők szerint:  
a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);  
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);  
32. Triazolok a következők szerint:  
a) 5-azido-2-nitrotriazol;  
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);  
c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);  
d) BDNTA (bisz-dinitrotriazol-amin);  
e) DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);HU L 163/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2016.6.21. 
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);  
g) 2010 óta nem használatos;  
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];  
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);  
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);  
33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők 
bármelyikével rendelkeznek:  
a) maximális sűrűségnél a 8 700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy  
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;  
34. 2013 óta nem használatos;  
35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);  
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaizowurtzitán);  
37. GUDN (guanylurea-dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);  
38. Tetrazinek a következők szerint:  
a) BTAT (bisz(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin);  
b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);  
39. 343 K (70 °C) és 373 K (100 °C) közötti olvadáspontú, energiahordozó ionos anyagok 6 800 m/s 
értéket meghaladó detonációs sebességgel vagy 18 GPa (180 kbar) értéket meghaladó detonációs 
nyomással;  
b) „Hajtóanyagok”:  
1. Bármely olyan szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek 
között):  
a) több mint 240 másodperc a nem fémezett, nem halogénezett „hajtóanyagok” esetében;  
b) több mint 250 másodperc a nem fémezett, halogénezett „hajtóanyagok” esetében; vagy  
c) több mint 260 másodperc a fémezett „hajtóanyagok” esetében;  
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2. 2013 óta nem használatos;  
3. „Hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1 200 kJ/kg;  
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani 
szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson 
és 294 K (21 °C) hőmérsékleten;  
5. Elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága 
maximális nyomáson, 233 K (– 40 °C) 40hőmérsékleten az 5 %-ot meghaladja;  
6. Bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevőt 
tartalmaz;  
7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
„hajtóanyagok”;  
c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok 
keverékei:  
1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett légijármű-üzemanyagok;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt légijármű-üzemanyagok végtermékek, 
nem összetevők.  
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);  
3. karboránok; dekaborán (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok 
származékai; 
4. hidrazin és származékai, (lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 
9. alpontját):  
a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban;  
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);  
c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);  
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló 
hidrazin „keverékekre” nem vonatkozik.  
5. Fémes üzemanyagok, üzemanyag-keverékek vagy „pirotechnikai” keverékek, részecske formában, 
amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99 
%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:  
a) a következő fémek és azok keverékei:  
1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;  
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 μm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett 
redukciós gyártással előállítva;  
b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek:  
1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 μm-nél kisebb 
részecskemérettel; vagy  
2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85 %-os vagy magasabb 
tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;  
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, 
cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.  
 
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes 
üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú 
keverékek előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd 
hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.  
 
3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20 %-
nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.  
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6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, 
szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, mint például fém sztearátokat (pl. oktál (CAS 
637-12-7)) vagy palmitátokat tartalmazó katonai anyagok;  
7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal;  
8. gömbösített vagy gömbszerű alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 μm vagy kisebb részecskemérettel, 
és legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból;  
9. titán szubhidrid (TiH n ), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65–1,68;  
10. az ML8. fejezet c) 1. pontjában nem meghatározott, nagy energiasűrűségű cseppfolyós 
üzemanyagok, az alábbiak szerint:  
a) szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó olyan üzemanyag-keverékek (mint például 
a bórtartalmú üzemanyag-keverékek), amelyek tömegalapú energiasűrűsége legalább 40 MJ/kg;  
b) más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, ionos oldatok, JP-7, JP-
10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége 293 K (20 °C) hőmérsékleten egy atmoszféra (101,325 kPa) 
nyomás mellett mérve legalább 37,5 GJ/m3;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) 10. b) pontja nem alkalmazandó a JP-4-re, a JP-8-ra, a finomított fosszilis 
üzemanyagokra, a bioüzemanyagokra és a polgári légi közlekedésben való használatra hitelesített 
hajtóművekben használt üzemanyagokra. 
 
11. „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok az alábbiak szerint:  
a) olyan „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok, amelyeket kifejezetten arra a célra alakítottak ki, hogy 
az IR-spektrum bármely részén növeljék vagy szabályozzák a kisugárzott energia termelődését;  
b) magnézium, politetrafluoretilén (PTFE) és egy vinilidén difluorid-hexafluorpropilén kopolimer (mint 
például az MTV) keverékei;  
12. az ML8. fejezetben máshol nem meghatározott olyan üzemanyag-keverékek, „pirotechnikai” 
keverékek vagy „energiahordozó anyagok”, amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével 
rendelkeznek:  
a) a következő anyagok bármelyikének részecskéit 0,5 %-nál nagyobb mennyiségben tartalmazzák:  
1. alumínium;  
2. berillium;  
3. bór;  
4. cirkónium;  
5. magnézium; vagy  
6. titán;  
b) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek 
mérete egyik irányban sem éri el a 200 nm-t; és  
c) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek 
fémtartalma legalább 60 %;  
d) A következő oxidánsok és azok keverékei:  
1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);  
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);  
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:  
a) egyéb halogének;  
b) oxigén; vagy  
c) nitrogén;  
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790- 91-2).  
 
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-trifluoridra 
(CAS 7783-54-2).  
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);  
5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2);  
6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2);  
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);  
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8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);  
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);  
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva, 
vagy azt tartalmazva.  
 
Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem 
vonatkozik.  
e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:  
1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) (lásd még az ML8. fejezet g) 
pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját);  
2. BAMO (3,3-bisz(azidometil)oxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) (lásd még az ML8. fejezet g) 
pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját); 
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);  
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);  
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának („Prekurzorok”) 8. 
alpontját);  
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó 
energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek:  
a) nitrocsoportok;  
b) azidocsoportok;  
c) nitrát-csoportok;  
d) nitraza-csoportok; vagy  
e) difluoroamino csoportok;  
7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;  
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);  
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);  
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);  
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;  
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy 
nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek 
viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);  
13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a 
következők szerint:  
a) poli(epiklórhidrindiol);  
b) poli(epiklórhidrintriol)  
14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 
85954-06-9);  
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8);  
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán), poli-NMMO vagy poli(3-nitratometil-3-metiloxetán) 
(CAS 84051-81-0);  
17. Polinitro-orto-karbonátok;  
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] 
(CAS 53159-39-0);  
19. 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);  
20. PNO (poli(3-nitrato-oxetán));  
f) „Adalékanyagok” a következők szerint:  
1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);  
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5);  
3. BNO (butadién-nitril-oxid);HU L 163/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.6.21. 
4. ferrocén származékok a következők szerint:  
a) butacén (CAS 125856-62-4);  
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);  
c) ferrocén-karboxilsavak és a ferrocén-karboxilsav észterei;  
d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);  
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e) más polimer ferrocén származékok melléktermékei, amelyek az ML8. fejezet f) 4. pontjában máshol 
nem szerepelnek; ;  
f) etil-ferrocén (CAS 1273-89-8);  
g) propil-ferrocén;  
h) pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6);  
i) diciklopentil-ferrocén;  
j) diciklohexil-ferrocén;  
k) dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8);  
l) dipropil-ferrocén;  
m) dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4);  
n) dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8);  
o) acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5);  
5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);  
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);  
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);  
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);  
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);  
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6);  
11. MAPO [trisz-1-(2-metil) aziridinilfoszfin-oxid] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bisz(2-metil-aziridinil) 2-(2-
hidroxipropanoxi)propilamino-foszfin-oxid) és más MAPO-származékok;  
12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);  
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);  
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);  
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:  
a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titánium IV, 2,2 
[bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-
22-2);  
b) titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy 
KR3538;  
c) titán IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;  
16. policián-difluor-aminoetilénoxid;HU 2016.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 
17. kötőanyagok az alábbiak szerint:  
a) 1,1R,1S-trimezinil-trisz(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);  
b) polifunkcionális aziridin-amidok izoftalikus, trimezikus, izocianursavas vagy trimetiládos 
gerincstruktúrával, és 2-metil vagy 2-etil aziridin-csoporttal;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet f) 17. b) pontja magában foglalja az alábbiakat:  
a) 1,1H-izoftálil-bisz(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);  
b) 2,4,6-trisz(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);  
c) 1,1'-trimetiladipil-bisz(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).  
18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);  
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe 2 O 3 ) (CAS 1317-60-8) 250 m 2 /g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 
3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;  
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;  
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett 
poliaminok és azok sói;  
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);  
23. TEPB (trisz(etoxifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);  
g) „Prekurzorok” a következők szerint:  
 
NB. Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott 
„Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak:  
1. BCMO (3,3-bisz(klórmetil)oxitáne) (CAS 78-71-7) (lásd még az ML8. fejezet e)1. és e)2. pontját);  
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. alpontját);  
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3. hexa-aza-izowurtzitán-származékok, többek között a HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 
124782-15-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját) és aTAIW (tetraacetil-dibenzil- hexa-
aza-izowurtzitán) (CAS 182763-60-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját);  
4. 2013 óta nem használatos;  
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (lásd még az ML8. fejezet a) 
pontjának 13. alpontját);  
6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. alpontját);  
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját);  
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 5. 
alpontját);  
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktán) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 
13. alpontját.  
 
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak, vagy 
keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott „energiahordozó anyagokkal”, vagy az ML8. 
fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal:  
a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);  
b) fekete lőpor;  
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);  
d) difluór-amin (CAS 10405-27-3);  
e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);  
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);  
g) tetranitronaftalin;  
h) trinitroanisol; 
i) trinitronaftalin;  
j) trinitroxilén;  
k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);  
l) dioktil-malát (CAS 142-16-5);  
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);  
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, 
magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;  
o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);  
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);  
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);  
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);  
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);  
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), 
valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket 
tartalmaznak;  
u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);  
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);  
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil- difenil karbamid 
(centralitok);  
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);  
y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);  
z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);  
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);  
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);  
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);  
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) (lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
C011. d) alpontját).  
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2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra (az ML8. fejezet d) pontjának 2. 
alpontja), az NTO-ra (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) és a katocénra (az ML8. fejezet f) pontja 4. 
alpontjának b) pontja), amennyiben azok az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:  
a) kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy előállítva;  
b) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel, és tömege 
kisebb, mint 250 g;  
c) az ammónium-perklorát (az ML8. fejezet d) pontjának 2. alpontja) aránya legfeljebb 80% az aktív anyag 
tömegéhez képest;  
d) az NTO (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) tömege 4 g vagy annál kisebb; és  
e) a katocén (az ML8. fejezet f) pontja 4. alpontjának b) pontja) tömege 1 g vagy annál kisebb.  

 
IX. fejezet 

 
(ML9) 

 
Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 

alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 
 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 
a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint:  
1. Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi járművek, 
függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e 
fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy 
azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;  
2. Az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek, amelyek 
a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:  
a) az ML1. pontban meghatározott automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. 
pontban meghatározott fegyverek, vagy 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű fegyverek ’rögzítési’ 
vagy felfüggesztési pontjai;  
 
Műszaki megjegyzés:  
A ’rögzítés(i pontok)’ a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre, vagy a tartók rögzítéséhez szükséges 
szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak.  
b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek;  
c) Rendelkeznek a következők mindegyikével:  
1. ’vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem’; és  
2. semlegesítési célokra tervezett ’előmosó vagy leöblítő rendszer’; vagy  
 
Technikai megjegyzés  
1. A ’vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem’ egy zárt rendszerű helyiség, amelyet 
túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és 
légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez.  
2. Az ’előmosó vagy leöblítő rendszer’ tengervizet permetező rendszer, amely képes a hajó külső felületének 
és fedélzetének egyidejű lemosására.  
d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) pontjában 
meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek:  
1. ’CRBN-védelem’;  
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és parancshídház  
3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), kivéve a kifejezetten a 
hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett 
eszközöket; vagy  
4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;  
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint:  
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1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező dízelmotorok:  
a) legalább 1,12 MW (1 500 LE) teljesítmény; és  
b) legalább 700/perc fordulatszám;  
2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező elektromos motorok:  
a) több mint 0,75 MW (1 000 LE) teljesítmény;  
b) gyors tolatási képesség;  
c) folyadékhűtés; és  
d) teljesen zárt kivitel; 
3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:  
a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és  
b) a teljes tömeg 75 %-át meghaladó nem mágneses összetevők;  
4. levegőfüggetlen (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;  
 
Műszaki megjegyzés:  
’Levegőfüggetlen hajtóműrendszer’ (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró 
atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire 
akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja 
magában a nukleáris energiát.  
c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;  
d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;  
e) 2003 óta nem használatos;  
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a 
hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett alkatrészei;  
 
Megjegyzés Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú 
csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magába, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és 
fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől 
függetlenül kifejezetten „lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. 
Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat 
hajótest áthatolóira.  
g) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és azok a 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak 
magukba:  
1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;  
2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy  
3. vibráció elnyomás-vezérlés.  

 
X. fejezet 

 
(ML10) 

 
 „Légi járművek”, „levegőnél könnyebb légi járművek”, „személyzet nélküli légi járművek”, 

légijármű-hajtóművek (motor) és „légijármű”-részegységek, illetve az azokhoz tartozó 
berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy 

alakítottak át, a következők szerint): 
 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
a) „személyzet által vezetett „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek” és a kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek;  
b) 2011 óta nem használatos;  
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c) személyzet nélküli légi járművek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint:  
1. „személyzet nélküli légi járművek” („UAV”), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), autonóm 
programozható légi járművek és személyzet nélküli, „levegőnél könnyebb légi járművek”;  
2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök;  
3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések;  
d) légijármű-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
e) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított légi 
üzemanyag- utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:  
1. az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi jármű”; vagy  
2. az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli légi jármű;  
f) „földi kiszolgáló eszközök”, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi 
járműhöz” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légijármű-
hajtóművekhez terveztek;  
 
Műszaki megjegyzés:  
A „földi kiszolgáló eszközök” magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezéseket és 
a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket.  
g) az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi járművön” való használatra tervezett, a 
személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések , a személyzet biztonságát szolgáló berendezések, 
valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem 
szerepelnek az ML10. fejezet a) pontjában;  
 
Megjegyzés Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra szolgáló olyan 
sisakokra, amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában meghatározott berendezéseket, és 
amelyek nem alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy elhelyezésére.  
 
NB. A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját.  
h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint:  
1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;  
2. siklóernyők;  
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, 
különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések);  
i) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus 
irányítórendszerek.  
 
1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „légi 
járművekre” és „levegőnél könnyebb légi járművekre” vagy az említett „légi járművek” változataira, 
amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:  
a) nem harci légi járművek;  
b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 
átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és  
c) egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi 
hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek.  
 
2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:  
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, amelyeket egy vagy 
több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága 
„polgári légi járműveken” való használatra lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek;  
b) dugattyús légijármű-motorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, 
amelyeket „személyzet nélküli légi járművekhez” terveztek.  
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3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja alkalmazásában a kifejezetten nem katonai „légi 
járművekhez” vagy légijármű-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és katonai jellegű 
kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó 
berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.  
 
4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket jelenti: ütközet, 
katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint személyi állomány vagy 
katonai berendezés szállítása és légi deszantolása. 
 
5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a „légi járművekre”, amelyek megfelelnek 
az alábbi kritériumok mindegyikének:  
a) először 1946 előtt gyártották;  
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve ha ezek ahhoz 
szükségesek, hogy a „légi járművek” megfeleljenek egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari 
Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága biztonsági vagy légialkalmassági előírásainak; 
és  
c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve ha az 
működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék.  

 
XI. fejezet 

 
(ML11) 

 
Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, „űrhajók” 

és részegységeik, a következők szerint: 
 
a) kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek;  
Megjegyzés Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket:  
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket (úgymint oda nem 
tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett 
berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a 
hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és 
zavarás elleni berendezéseket is;  
b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;  
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és 
megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési 
ellentevékenység elhárítására terveztek;  
d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a 
szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések;  
e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott 
biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;  
f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására 
szolgáló berendezés;  
g) irányítási és navigációs berendezések;  
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;  
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok;  
j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”.  
NB. a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver”tekintetében lásd az ML21. 
pontot.  
b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek;  
c) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított „űrhajók” és az „űrhajók” kifejezetten 
katonai használatra tervezett részegységei.  
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XII. fejezet 
 

(ML12) 
  

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz 
tervezett különleges részegységek a következők szerint: 

 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett 
kinetikai energiájú fegyverrendszerek;  
b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a 
diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus 
vizsgálatára.  
 
NB. Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei 
tekintetében lásd az ML1–ML4. pontot. 
 
1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai 
energiájú fegyverrendszer céljára tervezték:  
a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 
grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;  
b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló berendezések (pl. nagy kapacitású energiatároló 
kondenzátorok), hő-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint 
elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások 
számára;  
 
NB. A nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok tekintetében lásd még a kettős felhasználású termékek 
és technológiák uniós jegyzékének 3A001.e.2. pontját.  
c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;  
d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.  
2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok 
bármelyikével működnek:  
a) elektromágneses;  
b) elektrotermikus;  
c) plazma;  
d) könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy  
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).  

 
XIII. fejezet 

 
(ML13)  

 
Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint: 

 
a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező fém vagy nem fém páncéllemezek:  
1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy  
2. katonai felhasználásra alkalmas;  
 
NB. A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját.  
b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, 
vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és 
különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és komfort-töltés);  
d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint:  
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1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő 
követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
 
Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai követelmények vagy 
szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat.  
2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, vagy a megfelelő 
nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.  
 
1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai 
óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat.  
 
2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve ha az 
módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő 
tartozékkal.  
 
3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és az 
azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.  
 
4. megjegyzés: Az ML13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák 
hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak. 
NB. 1 Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.  
 
NB. 2 A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt „szálas és rostos anyagok” tekintetében lásd a 
kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.  

XIV. fejezet 
 

(ML14) 
 
„Kifejezetten katonai gyakorló” eszközök vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára 

szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az ML2. pontban 
meghatározott bármilyen tűz- vagy lőfegyver használatának begyakorlására, és a kifejezetten 

azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök. 
 
Műszaki megjegyzés:  
’Kifejezetten katonai gyakorló eszközök’: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató 
eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató 
berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve 
a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a 
műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a 
rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) „légi járművek”, a 
fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „légi jármű” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló 
egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.  
 
1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti 
rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.  
 
2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának 
gyakorlására szolgáló berendezésekre.  
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XV. fejezet 

 
(ML15) 

  
Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, 
valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök az alábbiak 

szerint: 
 
a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések;  
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;  
c) képerősítő berendezések;  
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;  
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;  
f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-elhárító 
berendezések.  
 
Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai 
képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentő 
hatásoknak a minimalizálására terveztek.  
 
1. megjegyzés: Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten 
katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában:  
a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);  
b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs);  
c) mikrocsatorna panelek;  
d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;  
e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);  
f) piroelektromos tv kamera csövek;  
g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei;  
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosec 
redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű kamerák fontos alkatrészei; 
i) száloptikai képátalakítók;  
j) kompaund félvezető fotókatódok.  
 
2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten 
az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.  
 
NB. Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében 
lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját.  
 
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. 
pontját.  

XVI. fejezet 
 

(ML16) 
  

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–ML4., ML6., ML9., 
ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek. 

 
Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható 

félkész gyártmányokra vonatkozik. 
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XVII. fejezet 

 
(ML17) 

  
Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak”, és a kifejezetten azokhoz tervezett 

részegységek a következők szerint: 
 
a) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított alámerülő és víz alatti úszó készülék, a 
következők szerint:  
1. önálló, alámerülő, ismételt belégzésű készülék, zárt vagy félig zárt rendszerű;  
2. kifejezetten az ML17. fejezet a)1. pontjában meghatározott alámerülő készülékkel együtt történő 
használatra tervezett víz alatti úszó készülék;  
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 8A002.q. pontját.  
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;  
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;  
d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;  
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők valamelyikével 
bírnak:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték;  
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által 
kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) 
hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy  
3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy 
minősítették;  
 
Műszaki megjegyzés:  
Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, készülékek vagy 
elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.  
f) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott rendszerekkel, berendezésekkel vagy 
egységekkel együtt történő, katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított „könyvtárak”;  
g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek 
magukba foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az 
azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ részegységeket;  
h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt 
berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel;  
i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;  
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy ’átalakított’ mobil javító műhelyek; 
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ harctéri generátorok;  
l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ konténerek;  
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok;  
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek „fejlesztéséhez” 
tervezett kísérleti modellek;  
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- és 
érzékelővédelem);  
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’, az EU közös katonai listájában máshol 
említettektől eltérő „üzemanyagcellák”.  
 
Technikai megjegyzés  
1. 2014 óta nem használatos.  
2. Az ML17. fejezet alkalmazásában ’átalakított’: bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb 
változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz 
képességeivel lát el.  
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XVIII. fejezet 

 
(ML18) 

 
Az alábbi „gyártó” berendezések és azok tartozékai: 

 
a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek ’gyártásához’ tervezett vagy 
átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és 
vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.  
 
Műszaki megjegyzés:  
Az ML18. fejezet alkalmazásában ’gyártás’: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés.  
 
Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában:  
a) folyamatos nitrálók;  
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:  
1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);  
2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy  
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;  
c) dehidratáló prések;  
d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros 
extruderek;  
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;  
f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása 
nagyobb, mint 227 kg;  
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;  
h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére;  
i) az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és 
egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;  
j) az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú 
konverterek.  

 
XIX. fejezet 

 
(ML19)  

 
Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 

ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett elemek részegységek: 

 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett 
„lézer”- rendszerek;  
b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
részecskesugárzó rendszerek; 
c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;  
d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy 
azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések;  
e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti 
modelljei;  
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a szabad szem 
vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának előidézésére terveztek.  
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1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé 
tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:  
a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a 
hagyományos lőszer pusztítási hatásához;  
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek 
ki;  
c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően 
intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné 
tegyék.  
 
2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát 
kibocsátó rendszerek:  
a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelő 
berendezések;  
b) célkereső vagy követő rendszerek;  
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának 
megtörténtét felmérő rendszerek;  
d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;  
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;  
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;  
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;  
h) „űrminősítésű” gyorsító alkatrészek;  
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;  
j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;  
k) „űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.  

 
 

XX. fejezet 
 

(ML20) 
 

Kriogén és „szupravezető” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 

 
a) kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, 
amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (– 170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy 
fenntartani.  
 
Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy 
nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált anyagok – 
előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből épülnek fel.  
b) olyan „szupravezető” villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai 
földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is 
működtethetők.  
 
Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris 
generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben 
forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az 
egyedüli szupravezető elemek. 
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XXI. fejezet 

 
(ML21) 

 
„Szoftver”, a következők szerint: 

 
a) „szoftver”, amelyet kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra terveztek vagy alakítottak át:  
1. az EU közös katonai listájában meghatározott berendezés „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése 
vagy karbantartása;  
2. az EU közös katonai listájában meghatározott anyagok „fejlesztése” vagy „gyártása”; vagy  
3. az EU közös katonai listájában meghatározott „szoftver „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése vagy 
karbantartása.  
b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak 
szerint:  
1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy 
értékelése céljára tervezett „szoftver”;  
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett 
„szoftver”;  
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló 
„szoftver”;  
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és 
hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence - C 3 I) vagy vezetési, hírközlési, 
irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and 
Intelligence - C 4 I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”;  
c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott „szoftver”, amelyet kifejezetten arra 
terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára 
lehetővé tegye az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének 
betöltését.  

XXII. fejezet 
 

(ML22) 
 

 „Technológia” a következők szerint: 
 
a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU közös katonai 
listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a 
helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, 
nagyjavításához vagy felújításához „szükséges”;  
b) „technológia” a következők szerint:  
1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes 
gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok működtetéséhez, 
üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek 
meghatározva;  
2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt 
antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják;  
3. 2013 óta nem használatos;  
 
NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 3. alpontjában foglalt meghatározása 
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.  
4. 2013 óta nem használatos;  
 
NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 4. alpontjában foglalt meghatározása 
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.  
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5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott 
„biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez 
„szükséges”.  
 
1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, 
üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben 
tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges” „technológia” 
akkor is engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell 
alkalmazni.  
 
2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre:  
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek, illetőleg az 
engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos 
fenntartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához;  
b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a szabadalmi 
engedélyekhez szükséges minimum információk;  
c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó 
„technológiák”. 

 
XXIII. fejezet 

 
(HUML 23) 

 
Kifejezetten katonai célú felszerelések: 

 
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak 
megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 
a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadiruházati 
felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök; 
 
Megjegyzés: a XXIII. fejezet a) pontja nem vonatkozik a rendszerből kivont, jelzésektől megfosztott 
hadiruházati felszerelésekre, lábbelikre, málhazsákokra és hordeszközökre 
 
b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú 
eszközök és felszerelések. 

 
XXIV. fejezet 

 
(HUML 24) 

 
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások: 

 
a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, váltása, 
át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel 
végzett szállítás-szolgáltatások; 
b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., IX–XXIII., valamint XXV–
XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, 
üzemben tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő 
szolgáltatások; 
c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve az 
I–IV., VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – megsemmisítésére, 
hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás. 
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XXV. fejezet 

 
(HUML 25) 

 
Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök: 

1. Kényszerítő eszközök: 
a) rendőrbotok: 

1. bevetési botok; 
2. gumibotok; 
3. teleszkópos ütőbotok; 
4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök: 
c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. műanyagbilincsek; 
2. patentbilincsek; 
3. szorítóbilincsek; 
4. testbilincsek; 
5. menekülő jármű elfogó készlet; 
6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök: 
e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 

1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 
2. klóracetofenont (CN), 
3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 
Megjegyzés: 
A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika 
hatóanyagú spray. 
Megjegyzés: 
1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját. 
2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 
gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az 
esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 

2. Bűnfelderítő eszközök: 
a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek; 
d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 
e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések; illetve ezek 
alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 
2. automata ujj- és tenyérnyomat azonosító rendszer (AFIS), 
3. digitális ujjnyomat mintavételi eszközök 
4. pszichológiai stresszelemző berendezések, 
5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban 
szereplő berendezésekhez és rendszerekhez. 

Megjegyzés: 
Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés 
alá azon biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és 
neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak. 

 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 201
31 

 
XXVI. fejezet 

 
(HUML 26) 

 
Titkosszolgálati eszközök: 

 
1. Akusztikus lehallgató eszközök: 

Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, 
technológia, amely a kommunikációban résztvevők bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, 
titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így különösen: 
a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, illetve 
továbbító eszköz; 
b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos működési 
elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 
c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok 
tartozékai. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és 
azok tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei; 
3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei; 
4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei; 
5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő 
készülékek; 
6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett 
berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai. 

2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök: 
Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, 
módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak 
tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így nyert információ továbbítása, 
feldolgozása megvalósítható, így különösen: 
a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint a 
rejtésre szolgáló tartozékai; 
b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető kamera 
és tartozékai; 
c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök; 
d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett megfigyelést 
lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való csatlakozását 
biztosító adapterek és tartozékok. 
 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, oktatási, tudományos, 
hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető vagyonvédelmi, 
betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 
3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei; 
4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberszkópok, 
boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai; 
5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei; 
6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet. 
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3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő 
hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei. 
Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az 
adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy egyéb eszközökből, a 
hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos 
megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott 
tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen: 

a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, szoftverek; 
b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, feltörésére 

szolgáló eszközök, szoftverek; 
c) a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek; 
d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton folytatott 

kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges átalakítás nélkül 
felhasználható. 

 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben 
használatos –mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül nem 
alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, tartozékai. 

4. Zavaró eszközök: 
Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, szoftvereket, 
ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában felsorolt eszközök 
zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, állítottak elő, így 
különösen: 

a) rádiófrekvenciás zavaró adók; 
b) vezetékes zavaró adók; 
c) akusztikus zaj generátorok; 
d) lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók; 
e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések; 
f) informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek; 
g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök. 

5. Felderítő eszközök 
Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat: 
a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
b) optikakereső berendezések; 
c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására szolgáló 
detektorok; 
d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és megfigyelő 
berendezések felfedésére. 

6. Titkos behatolás eszközei: 
Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb 
elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, 
épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus 
védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is 
rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így különösen: 
a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, lakatok, 
reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes 
nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik; 
b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy 
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és tartozékaik. 
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7. Rejtjelező és titkosító berendezések: 

a) elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos rejtjelező 
és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, 
valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és 
tartozékai; 
b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy használt 
eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 

c) rejtjelkulcsok. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-
dekódoló eszközök; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági 
(vagy védelmi, személyazonosító, jogosultság-
ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei. 
 
 
 

8. Követő eszközök: 
Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely személy 
vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő – irány- és 
helymeghatározására terveztek, állítottak elő. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára 

árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket.” 
 

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI 
 
Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az ebben a listában használt kifejezések 
fogalommeghatározásai.  
 
1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag 
tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását.  
 
2. megjegyzés: Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részben szereplő 
szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak megfelelően, ha idézőjelben („”) állnak. 
A félidézőjellel jelölt (’ ’) fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. 
Egyéb esetekben a szavak és kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők.  
ML8 „Adalékanyagok” robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok.  
ML10 „A levegőnél könnyebb légi járművek” hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz 
forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak.  
ML17 "Atomreaktor” a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a 
berendezés, amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek 
általában a reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt 
szabályozzák.  
ML11 „Automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek” Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken 
keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a 
katonai vezető szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver 
felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az 
információk hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és 
helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet 
céljának és pillanatnyi állásának megfelelően a harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az 
erőforrásoknak a harccsoportok vagy hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti 
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megosztása céljából; a művelet vagy harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és 
döntéshozatalhoz szükséges adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja.  
ML7, 22 „Biokatalizátorok” egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai 
vegyületekben használt 'enzimek', amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat 
gyorsítják.  
 
Műszaki megjegyzés:  
„Enzim”: egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”.  
ML7, 22 „Biopolimerek” az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák:  
a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek;  
b) „nem idiotipikus”, „monoklonális” vagy „poliklonális ellenanyagok”;  
c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok;  
 
Technikai megjegyzés  
1. „Nem idiotipikus ellenanyagok”: olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét ellenanyag-
megkötő helyeihez kötődnek;  
2. „Monoklonális ellenanyagok”: olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez kötődnek, és 
amelyeket egy sejtklón állít elő;  
3. „Poliklonális ellenanyagok”: olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő helyhez 
kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő;  
4. „Receptorok”: olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok megkötésére, 
amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra.HU L 163/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2016.6.21. 
ML15 „Első generációs képerősítő csövek”: elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és 
bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került 
felhasználásra, azonban mikrocsatornás lemezeket nem tartalmaznak.  
ML 8 „Energiahordozó anyagok”: olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz 
szükséges energia kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai 
eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok alosztályait képezik.  
ML7 „Expressziós vektorok” genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt 
hordozók (például plazmid vagy vírus).  
ML21, 22 „Fejlesztés”: kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: 
tervezés, tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és 
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő átalakításának 
folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok.  
ML21, 22 „Felhasználás” Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), 
folyamatos üzemben tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás.  
ML18, 21, 22 "Gyártás”: valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, 
ellenőrzés, tesztelés, minőségbiztosítás.  
ML7 „Háborús felhasználáshoz igazított”: olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, 
eltarthatósági idő, fertőzőképesség, terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-
képesség megváltoztatása), amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a 
berendezéseket, vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben.  
ML8 „Hajtóanyag”: olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött 
ütemben – nagy mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából.  
ML 1 „Hatástalanított lőfegyver” Olyan lőfegyver, amelyet valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari 
Megállapodásban részt vevő állam nemzeti hatósága által meghatározott eljárással lövedék kilövésére 
alkalmatlanná tettek. Az említett eljárások véglegesen megváltoztatják a lőfegyver alapvető elemeit. A 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseivel összhangban a lőfegyver 
hatástalanítása az illetékes hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal igazolható és a lőfegyver valamely 
lényeges elemén beütött próbajellel jelölhető.  
ML 17 „Könyvtár” (parametrikus műszaki adatbázis): olyan műszaki információk gyűjteménye, 
amelyeknek a felhasználása növelheti a releváns rendszerek, berendezések vagy egységek 
teljesítményét.  
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ML22 „Közhasznú”: olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó 
korlátozás nélkül tettek közzé.  
Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy „szoftver” a „közhasznú” 
tárgykörébe tartozzon.  
ML8, 10, 14 “Légi jármű”: merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros 
vagy döntött szárnyas légi jármű. 
ML9, 19 „Lézer”: komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens 
fényt biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel.  
ML4, 8 „Pirotechnikai eszközök”: szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, 
amely begyújtáskor egy energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok 
mellett azért, hogy megfelelő időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható 
fényt vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan 
alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban spontán 
gyulladnak  
ML4, 10 „Polgári légi jármű”: egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt 
vevő állam polgári repülésügyi hatóságai által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő 
listákban felsorolt „légi járművek”, amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső útvonalakon 
repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók.  
ML8 „Prekurzorok”: robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok.  
ML8, 18 „Robbanóanyagok”: olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok 
keverékei, amelyek robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és 
egyéb alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak.  
ML17 „Robot”: esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs 
mechanizmus, amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:  
a) többfunkciós;  
b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy orientálására, 
háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;  
c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető motorokat 
is tartalmazhatnak; és  
d) rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus 
számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli.  
 
Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:  
1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani;  
2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott 
mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a 
rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek 
megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető;  
3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan 
rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A programot 
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje 
és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható. A programséma 
változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási 
tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik;  
4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített, 
programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A program változtatható, de a 
folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy állítható ütközőkről kapott 
bináris jel hatására halad tovább;  
5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket függőleges 
elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás 
céljából történő elérésére szolgálnak. 
ML13 „Szálas vagy rostos anyagok”: többek között:  
a) folytonos monofil szálak;  
b) folytonos cérnák és előfonatok;  
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c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok;  
d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;  
e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;  
f) aromás poliamid pép.  
ML10 „Személyzet nélküli légi jármű” („UAV”) minden olyan „légi jármű”, amely a fedélzeten 
mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és 
navigálás fenntartására.  
ML21 „Szoftver”: bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy 
„mikroprogram” gyűjteménye.  
ML20 „Szupravezető”: olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik 
minden elektromos ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és 
igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül.  
Egy „szupravezető” anyag „kritikus hőmérséklete” (más kifejezéssel: átmeneti hőmérséklete) az a 
hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti. 
Műszaki megjegyzés:  
Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező – amely a 
hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses mezőtől és a 
hőmérséklettől egyaránt függ.  
ML22 „Szükséges”: a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellenőrzés alá eső működési 
szint, jellemzők vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen „szükséges 
technológia” több termék részét is képezheti.  
ML22 „Technológia”: A termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges 
egyedi információ. Ez az információ lehet ’műszaki adat’ vagy ’műszaki támogatás’. Az ellenőrzött 
„technológia” meghatározását az EU közös katonai listája tekintetében az ML22. fejezet tartalmazza.  
Technikai megjegyzés  
1. A ’műszaki adat’ lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és specifikáció, 
kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például mágneslemezen, mágnesszalagon 
vagy csak olvasható tárban rögzítve.  
2. A ’műszaki támogatás’ lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos ismeretek átadása 
vagy konzultációs szolgáltatás. A ’műszaki támogatás’ magában foglalhatja a ’műszaki adatok’ átadását is.  
ML7 „Tömegoszlató harcanyagok”: olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett 
felhasználásuk során – rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát 
okozzák, amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül 
megszűnnek. (A könnygáz a „tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája.)  
ML22 „Tudományos alapkutatás”: kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek 
megszerzése jelenségek vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott 
gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul. 
ML 11 „Űrhajó”: aktív és passzív műholdak és űrszondák.  
ML19 „Űrminősítésű”: olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve 
amelyet sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 
100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre.  
 
Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti azt, hogy az 
ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is „űrminősítésűek”, hacsak 
nem tesztelték külön azokat is.  
ML 17 „Üzemanyagcellák” olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott 
üzemanyag kémiai energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani.  
ML17 „Végeffektorok”: fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, 
amelyet a „robot” manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek.  
 
Műszaki megjegyzés:  
„aktív szerszámegységek”: valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, vagy azt 
érzékelő eszközök. 
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A nemzetgazdasági miniszter 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A műszaki biztonsági hatóság által lefolytatott műszaki biztonsági, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásokért, beleértve a  műszaki biztonsági hatóság szakhatósági közreműködését más hatóságok eljárásaiban, 
a kérelmet előterjesztő ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjat (a  továbbiakban: díj) kell fizetnie Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint a díj beszedésére jogosult részére.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1. ellenőr: a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tevékenységekre a  Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, 
tevékenységét a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató által alkalmazott vagy megbízott, a Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó berendezések ellenőrzésével hivatásszerűen foglalkozó személy;

2. nyilvántartott szervezet: a Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szervezet.
 (3) A díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.
 (4) Az ügyfél kérelmére soron kívül legfeljebb 15 napon belül, illetve munkaidőn túl végezhető hatósági tevékenység 

esetében a díj mértéke a vonatkozó díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetén a díj mértéke 
a vonatkozó díj 200%-a.

 (5) Amennyiben egy kérelem alapján a műszaki biztonsági hatóságnál több, egymástól elkülönült hatósági eljárás indul, 
az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

2. § (1) A  díjfizetési kötelezettséget a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint, a  fizetési számlára történő készpénzfizetés 
(a továbbiakban: készpénzutalási megbízás), vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: 
átutalási megbízás) útján a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú 
fizetési számlája javára kell teljesíteni. A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás 
az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárások vonatkozásában díjfizetésre nem alkalmazható.

 (2) Ha az ügyfél a hatósági eljárás díját
a) a  hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az  átutalási megbízás, illetve 

a  készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági eljárás 
megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben
aa) a készpénzátutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás 

befogadásának időpontját, vagy
ab) a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az  átutalási megbízással befizetett díj összegét és 

a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;
b) a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság 

által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénzátutalási megbízás, 
illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével.

 (3) A  számlát az  adószám kiváltására kötelezettek számára a  díjnak az  (1)  bekezdés szerinti fizetési számlán történő 
jóváírását követően, de legkésőbb az ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egy időben kell kiállítani.

 (4) Ha az  ügyfél készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni az  igazgatási szolgáltatási díjat, az  ügyben eljáró 
hatóság az ügyfél részére számlát állít ki, melynek melléklete a készpénzátutalási megbízás.

 (5) Ha a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél tévesen vagy az e rendeletben meghatározott 
mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Kormányhivatal a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről az ügyfél 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, legkésőbb az  önálló fellebbezéssel 
támadható döntést követő nyolc napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik.

 (6) Ha a Kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
33/A.  §-a szerinti díjvisszafizetést köteles teljesíteni, úgy a  visszafizetésről az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.
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 (7) Ha jogszabály a  hatósági eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését nem zárja ki, a  díjat az  eljárás 
kezdeményezését követően, átutalási megbízás útján kell megfizetni. Az ügyfélnek az átutalási megbízás „Közlemény” 
rovatában fel kell tüntetnie a  központi elektronikus szolgáltató rendszer által adott 27 jegyű érkeztető számot. 
Ez esetben a díjat legkésőbb – a (2) bekezdés b) pontja szerinti – díjbekérőben foglaltak ügyfél általi megismerését 
követő három napon kell megfizetnie. Az elektronikus közszolgáltatás igénybevételével kezdeményezett eljárással 
kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére egyebekben az  elektronikus közszolgáltatásról és annak 
igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (8) Az  országos nyilvántartás vezetéséért a  Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az  üzemeltetőnek 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri 
nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi 
első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A nyilvántartott szervezet a nyilvántartás vezetéséért 
járó díjat az évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap tizenötödik napjáig a Kormányhivatal 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára átutalja.

 (9) A Kormányhivatal a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)–(3), (5) és (6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. § (1) bekezdésében,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

 (2) Ha a  díj visszatérítése azért vált szükségessé, mert a  jogorvoslati eljárásban felülvizsgált döntés vagy intézkedés 
a  kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult, akkor a  hatóság a  visszatérítésről 
hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban rendelkezik.

4. § (1) Azokban a hatósági eljárásokban, amelyekben másodfokon a Kormányhivatal jár el, a  fellebbezés díja az elsőfokú 
eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

 (2) A fellebbezés díját – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. § (1) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feltételek szerint előzetesen kell megfizetni.

 (3) Elektronikus úton előterjesztett fellebbezés esetén a 2. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

5. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat, helyszíni ellenőrzés eredménytelen, vagy ha az ügyfél mulasztásából 
vagy egyéb neki felróható okból meghiúsul.

 (2) Ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, berendezés nem felel 
meg a műszaki biztonsági követelményeknek, a vonatkozó díj 50%-át kell megfizetni.

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt 

építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

1. Fűtött és nem fűtött nyomástartó rendszer létesítésének és használatba vételének engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásokért felszámítható díjak 

A) Létesítési engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díjak 

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése csővezetékeivel 
együtt, darabonként  
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 51 000 Ft 

 1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 55 000 Ft 
 1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 68 000 Ft 
 1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 85 000 Ft 
 1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 127 000 Ft 
 2. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentációjának 

jóváhagyása  
2.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 31 000 Ft 

 2.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 39 500 Ft 
 2.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft 
 2.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 59 000 Ft 
 3. Vegyi kezeléssel kapcsolatos eljárások 
 3.1. vegyi kezelés jogosultságának megújítása 55 000 Ft 
 

3.2. 
vegyi kezelés engedélyezési eljárás szakáganként (tisztítás, passziválás, 
pácolás, konzerválás) 61 000 Ft  

3.3. 
vegyi kezelést végző gazdálkodó szervezet alkalmasságának időszakos 
ellenőrzése 52 000 Ft  

4. Kazánt, illetve fűtött nyomástartó edényt magába foglaló rendszer 
próbaüzemének jóváhagyása (összeépítési engedély MSZ EN 676 szabvány szerinti 
vizsgálat hiányában) 

52 000 Ft 
 

5. Állandó kezelő nélküli üzemre történő átalakítás jóváhagyási eljárása, 
kazánonként   
5.1. 12 órás 40 000 Ft 

 5.2. 24 órás 56 000 Ft 
 5.3. 72 órás 74 000 Ft 
 6. Nem fűtött nyomástartó berendezés létesítési engedélyezése csővezetékeivel 

együtt, darabonként   
6.1. 1 m3 össztérfogatig 17 000 Ft 

 6.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 6.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 42 500 Ft 
 6.4. 50 m3 össztérfogat felett 61 000 Ft 
 7. Nem fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentációjának 

jóváhagyása   
7.1. 5 m3 össztérfogatig 26 500 Ft 

 7.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 31 000 Ft 
 7.3. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 34 000 Ft 
 7.4. 100 m3 össztérfogat felett minden megkezdett 100 m3 esetén +38 000 Ft 
 8. Töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése csővezetékeivel, töltőhelyeivel együtt 
 8.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési tevékenység szerint 
 

8.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 68 000 Ft  

8.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 137 000 Ft 
 

8.1.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 68 000 Ft  

8.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 68 000 Ft  

9. Töltőlétesítmény javításának vagy átalakításának jóváhagyása 
 

9.1. 
Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 
tevékenység szerint   

9.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 68 000 Ft  
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9.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 137 000 Ft  
9.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 

töltő berendezésenként 
68 000 Ft 

 

9.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 68 000 Ft  

B) Nyomástartó berendezés vagy létesítmény használatba vételének engedélyezése 

1. Kazán, illetve fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény használatának engedélyezése 
helyszíni ellenőrzések után, vagy a szemle alapján, darabonként  
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 500 Ft  
1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 33 500 Ft  
1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 55 500 Ft  
1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 62 000 Ft  
1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 80 000 Ft  
2. Nem fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény használatának engedélyezése helyszíni 
ellenőrzések után, szemle alapján, darabonként  
2.1. 1 m3 össztérfogatig 22 000 Ft  
2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft  
2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 38 000 Ft  
2.4. 50 m3 össztérfogat felett 54 000 Ft  
3. Töltőlétesítmény használatának engedélyezése helyszíni szemle alapján   
3.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 

tevékenység szerint   

3.1.1. Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése átfejtéssel, 
vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 

91 500 Ft 
 

3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 90 000 Ft  
3.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 

töltő berendezésenként 
60 000 Ft 

 

3.2. Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 

51 000 Ft 
 

4. Biztonsági szelep vizsgálata, hitelesítése darabonként  
4.1. 2 db-ig 10 000 Ft  
4.2. 2 db felett +2 500 Ft  
5. Átalakítást, javítást megelőző – ügyfél kérelmére indult – rendkívüli ellenőrzés  
5.1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés esetében   
5.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft  
5.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 30 000 Ft  
5.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft  
5.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 54 000 Ft  
5.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 61 000 Ft  
5.2. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetében   
5.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft  
5.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft  
5.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 32 500 Ft  
5.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft  
5.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft  
6. Elveszett gépkönyv pótlása 10 500 Ft  

C) Az időszakos ellenőrzések díja berendezésenként és a csővezetékek ellenőrzési díja 

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés, darabonként 
 1.1. Külső ellenőrzés 

  1.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 14 000 Ft 
 1.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 18 500 Ft 
 1.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 1.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 29 500 Ft 
 1.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 39 000 Ft 
 1.2. Szerkezeti ellenőrzés 

  1.2.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft 
 1.2.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 29 500 Ft 
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1.2.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft  
1.2.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 53 500 Ft  
1.2.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 60 500 Ft 

 1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba 
  1.3.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 16 000 Ft 

 1.3.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 28 000 Ft 
 1.3.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 36 500 Ft 
 1.3.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 44 500 Ft 
 1.3.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 56 500 Ft 
 

1.4. 
Az időszakos ellenőrzési kötelezettség alá eső gáztüzelő berendezés ellenőrzésének 
a díját a 3. fejezet szerint kell felszámítani.  

2. Nem fűtött nyomástartó berendezés, darabonként 
 2.1. Külső ellenőrzés 

  2.1.1. 1 m3 össztérfogatig 9 500 Ft 
 2.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 2.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 21 500 Ft 
 2.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 32 500 Ft 
 2.1.5. 100 m3 össztérfogat felett 41 500 Ft 
 2.2. Szerkezeti ellenőrzés 

  2.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 2.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 2.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 2.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft 
 2.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft 
 2.3. Nyomás- vagy tömörségi próba nyomásterenként 

  2.3.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 2.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 2.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 2.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 44 500 Ft 
 2.3.5. 100 m3 össztérfogat felett 55 000 Ft 
 3. Töltőlétesítmény besoroláskor megállapított ciklusidő szerinti időszakos ellenőrzése 
 

3.1.  
Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 
tevékenység szerint   

3.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

56 000 Ft 
 

3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 56 000 Ft 
 

3.1.3. 
Gáztöltő  vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 56 000 Ft  

3.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 56 000 Ft  

4. Kézi tűzoltó, búvár- és légzőkészülékek palackjainak időszakos ellenőrzése 
 4.1. 20 db-ig 20 000 Ft 
 4.2. 50 db-ig 24 500 Ft 
 4.3. 50 db felett darabonként +250 Ft 
 5. Csővezetékek ellenőrzése 
 

5.1. 
Csővezeték külső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó kazán, fűtött 
nyomástartó berendezés teljesítménye alapján   

5.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 12 500 Ft 
 5.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 15 000 Ft 
 5.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 5.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 27 000 Ft 
 5.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 30 500 Ft 
 

5.2. 
Csővezeték külső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó nem fűtött nyomástartó 
berendezés térfogata alapján  

5.2.1. 1 m3 össztérfogatig 6 500 Ft 
 5.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 16 500 Ft 
 5.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 5.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 32 500 Ft 
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5.3. Csővezeték belső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó kazán, fűtött nyomástartó 
berendezés teljesítménye alapján  

5.3.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 12 500 Ft 
 5.3.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 15 000 Ft 
 5.3.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 5.3.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 27 000 Ft 
 5.3.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 30 500 Ft 
 

5.4. 
Csővezeték belső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó nem fűtött nyomástartó 
berendezés térfogata alapján  

5.4.1. 1 m3 össztérfogatig 6 500 Ft 
 5.4.2. 1 m3 össztérfogat felett - 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.4.3. 5 m3 össztérfogat felett - 50 m3 össztérfogatig 16 500 Ft 
 5.4.4. 50 m3 össztérfogat felett - 100 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 5.4.5. 100 m3 össztérfogat felett 32 500 Ft 
 

5.5. 
Csővezeték nyomás- vagy tömörségi próbájának díja a hozzá tartozó kazán, fűtött 
nyomástartó berendezés teljesítménye alapján  

5.5.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 8 000 Ft 
 5.5.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 14 000 Ft 
 5.5.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 18 500 Ft 
 5.5.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 22 000 Ft 
 5.5.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 28 500 Ft 
 

5.6. 
Csővezeték nyomás- vagy tömörségi próbájának díja a hozzá tartozó nem fűtött 
nyomástartó berendezés térfogata alapján  

5.6.1 1 m3 össztérfogatig 8 000 Ft 
 5.6.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.6.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 12 500 Ft 
 5.6.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 22 500 Ft 
 5.6.5. 100 m3 össztérfogat felett 27 500 Ft 
 

D) Egyéb, a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos eljárási díjak 

1. A normatívtól eltérő ciklusidőket tartalmazó ellenőrzési terv jóváhagyása 
berendezésenként 

10 000 Ft, de 
létesítményenként 
mindösszesen 
legfeljebb 86 000 Ft 

 

2. A jóváhagyott üzemi ellenőrző szervezet működésének egyszeri jóváhagyása  
2.1. 100 db berendezésig 374 500 Ft  
2.2. 101 db berendezéstől 200 db-ig +261 000 Ft  
2.3. 201 db-tól 500 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +232 000 Ft  
2.4. 501 db-tól 1000 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +155 000 Ft  
2.5. 1 000 db felett minden megkezdett 100 db esetén +35 000 Ft  
2.6. a vizsgáló szervezet működésének ellenőrzése (évente legfeljebb 

egy alkalommal) 
119 000 Ft 

 

3. Az üzembentartó által kért rendkívüli ellenőrzés díja berendezésenként, 
amennyiben az ellenőrzés tartalma az előzőekben ismertetett díjtételekhez 
tartozó eljárásokkal nem fedhető le 

naponta 88 000 Ft, 
vagy óránként  
11 000 Ft 

 

4. Nyomástartó létesítmény végleges használaton kívül helyezésének ellenőrzése és dokumentálása 
veszélyes töltet esetén 
4.1. Fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  4.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 36 000 Ft 
 4.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 38 500 Ft 
 4.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 47 500 Ft 
 4.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 60 000 Ft 
 4.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 89 000 Ft 
 4.2. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  4.2.1. 1 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 4.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 17 000 Ft 
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4.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 30 000 Ft  
4.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 42 500 Ft  
4.3. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei esetén 

  

4.3.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

48 000 Ft 
 

4.3.2. Acetilén töltőlétesítmény 95 500 Ft 
 

4.3.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 48 000 Ft  

4.4. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény esetén 48 000 Ft  

5. A töltőlétesítmény vagy töltési tevékenység engedélyezési feltételei fennállásának évenkénti 
ellenőrzése 
5.1. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  5.1.1. 1 m3 össztérfogatig 11 000 Ft 
 5.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 500 Ft 
 5.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 19 000 Ft 
 5.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 27 000 Ft 
 5.2. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei esetén 

  

5.2.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

46 500 Ft 
 

5.2.2. Acetilén töltőlétesítmény 45 000 Ft 
 

5.2.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 30 000 Ft  

5.3. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény esetén 25 500 Ft  

2. Az ADR/RID hatálya alá tartozó berendezésekkel kapcsolatos díjak 

1. Veszélyes anyagot szállító tartányok jóváhagyása a dokumentáció alapján  
1.1. A veszélyes anyagot szállító tartányok típusjóváhagyása a dokumentáció alapján  
1.1.1. 5 m3 össztérfogatig 77 000 Ft 

 1.1.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 110 000 Ft 
 1.1.3. 50 m3 össztérfogat felett 265 000 Ft 
 1.2. Szerkezeti ellenőrzés berendezésenként 
 1.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 1.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 1.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 1.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft 
 1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként 
 1.3.1. 1 m3 össztérfogatig 16 000 Ft 
 1.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 1.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 500 Ft 
 1.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft 
 1.4. Veszélyes anyag szállító gépkocsi tartányok kiegészítő berendezései 
 1.4.1. Szerkezet- és működéspróba 28 000 Ft 
 1.4.2. Nyomáspróba és tömörségvizsgálat (rendszeregységenként) 30 500 Ft 
 2. Egyéb szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos díjak 
 2.1. Gáztöltet megváltoztatásának engedélyezése gázfajtánként 20 000 Ft 
 2.2. Javítási, átalakítási, üzemmód megváltoztatási jóváhagyási eljárás 50 000 Ft 
 3. Tartályok időszakos ellenőrzése 
 3.1. Szerkezeti ellenőrzés 

  3.1.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 3.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 3.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 3.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft 
 3.2. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként 
 3.2.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 3.2.2.  1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
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3.2.3.  5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft  
3.2.4.  50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft  
4. Veszélyes anyagok csomagolóeszközei 

  4.1. Csomagolóeszközök engedélyezésével kapcsolatos eljárások, típusonként 40 500 Ft 
 4.2. Összetett (konténeres) csomagolóeszközök vizsgálataival kapcsolatos 

eljárások 58 000 Ft  
5. Robbanó anyagot szállító járműfelépítmény jóváhagyási eljárása 44 000 Ft 

 6. Gázhordó (tartály 150-1000 literig) 
  

6.1.  
Időszakos szerkezeti ellenőrzés, nyomáspróba, ellenőrzésenként és 
darabonként 6 500 Ft  

7. Palackköteg gyártóművi és időszakos ellenőrzése darabonként és 
vizsgálatonként (szerkezeti vizsgálat, nyomáspróba, tömörségi próba) 24 500 Ft  
8. IBC-k időszakos vizsgálata, darabonként (szerkezeti és nyomáspróba) 3 000 Ft 

 

3. Gázfogyasztó készülékekkel és gáz vagy alternatív (folyékony) energiahordozót felhasználó technológiákkal 
kapcsolatos eljárások díjai 

1. Gáz vagy alternatív energiahordozót fogyasztó ipari, illetve mezőgazdasági készülékek 
használatbavételi jóváhagyása  
1.1.  140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél 25 000 Ft  
1.2.  140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig 28 500 Ft  
1.3.  351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig 51 500 Ft  
1.4.  1001 kW hőteljesítménytől 84 500 Ft  
1.5.  Hőteljesítménnyel nem jellemezhető készülékek, technológiák 

esetén 
46 000 Ft 

 
2.  Gázmotor, gázturbina használatbavételi jóváhagyása  
2.1.  1 MW teljesítmény alatt 150 000 Ft  
2.2.  1 MW teljesítménytől 20 MW teljesítményig 200 000 Ft  
2.3.  20 MW teljesítménytől 350 000 Ft  
3.  Ipari és mezőgazdasági gáz fogyasztói készülékek próbaüzemének 

elrendelése 
33 500 Ft 

 
4.  Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés terv felülvizsgálata  
4.1.  50 m3/ó teljesítmény alatt 40 000 Ft  
4.2.  50 m3/ó teljesítménytől 200 m3/ó teljesítményig 63 000 Ft  
4.3.  201 m3/ó teljesítménytől 1000 m3/ó teljesítményig 113 500 Ft  
4.4.  1001 m3/ó teljesítménytől 3000 m3/ó teljesítményig 192 500 Ft  
4.5.  3001 m3/ó teljesítménytől 241 000 Ft  
5.  Gáz energiahordozót fogyasztó ipari vagy mezőgazdasági készülékek 

ellenőrzésének díja  
5.1.  140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél 20 500 Ft  
5.2.  140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig 39 000 Ft  
5.3.  351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig 49 000 Ft  
5.4.  1001 kW hőteljesítménytől 74 000 Ft  
6.  Elosztói engedélyesek (földgázelosztók, gázszolgáltatók) műszaki biztonsági 

tevékenységének hatósági vizsgálata  
6.1.  Központban 220 500 Ft  
6.2.  Területi egységnél 208 000 Ft  

4. Veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró- és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos 
eljárási díjak 

A) Biztonságtechnikai jóváhagyással kapcsolatos eljárások 

1.  Tartály alkalmasságát megállapító biztonságtechnikai jóváhagyás  
1.1.  5 m3 össztérfogatig 32 000 Ft  
1.2.  5 m3 felett 50 m3 össztérfogatig 72 000 Ft  
1.3.  50 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 134 500 Ft  
1.4.  500 m3 össztérfogat felett 193 500 Ft  



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 215

B) Létesítési, használatbavételi eljárások 

1. Egy darab tartály létesítésének engedélyezése 
  1.1.  50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft 

 1.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 95 000 Ft 
 1.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 113 000 Ft 
 1.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 168 000 Ft 
 

1.5.  5000 m3 össztérfogat felett 205 000 Ft  
2. Egy darab tartály átalakításának, javításának és javítás utáni üzembevételének engedélyezése 

 2.1.  50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft 
 2.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 91 500 Ft 
 2.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 98 000 Ft 
 2.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 134 000 Ft 
 2.5.  5000 m3 össztérfogat felett 190 500 Ft 
 

2.6. 
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díjak 50%-a  

3. Egy darab tartály használatbavételének engedélyezése 
 3.1.  50 m3 össztérfogatig 45 500 Ft 
 3.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 49 000 Ft 
 3.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 50 500 Ft 
 3.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 104 500 Ft 
 3.5.  5000 m3 össztérfogat felett 167 000 Ft 
 4. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése 
 4.1.  500 m3 össztérfogatig 128 000 Ft 
 4.2.  500 m3 össztérfogat felett 164 000 Ft 
 5. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény átalakításának, javításának és javítás utáni 

üzembevételének engedélyezése  
5.1.  500 m3 össztérfogatig 110 000 Ft 

 5.2.  500 m3 össztérfogat felett 131 000 Ft 
 

5.3. 
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díjak 50%-a  

6. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése 164 500 Ft 
 7. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény átalakításának, javításának és 

javítás utáni üzembevételének engedélyezése 164 500 Ft  
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a fenti díj 50%-a 

 8. Tároló létesítmény használatbavételének engedélyezése, tartályonként 90 500 Ft 
 9. A helyhez kötött tárolótartályok, a szállító tartálykocsik pisztolygáz 

visszavezető rendszereinél   

9.1.  
Gőzvisszavezető rendszer (gázinga), töltő-átfejtő rendszerenkénti 
megfelelőség megállapítási eljárások 15 500 Ft  

9.2.  
Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti megfelelőség 
megállapítása 13 000 Ft  

9.3.  
Véggáz kezelővel ellátott rendszerek, berendezésenként kibocsátási 
határértékének megfelelőség megállapítása 82 500 Ft  

10. A használatbavételi engedéllyel rendelkező tartályokhoz tartozó csővezetékek, szerelvények, 
kútoszlopok létesítésének, átalakításának, bővítésének, valamint javításának és javítás utáni 
üzembevételének engedélyezési eljárási díja  

10.1. Egy darab tartályhoz kapcsolódóan 
  10.1.1.  50 m3 össztérfogatig 41 500 Ft 

 10.1.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 44 000 Ft 
 10.1.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 47 000 Ft 
 10.1.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 67 000 Ft 
 10.1.5.  5000 m3 össztérfogat felett 95 000 Ft 
 10.2.  Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 

  10.2.1.  500 m3 össztérfogatig 55 000 Ft 
 10.2.2.  500 m3 össztérfogat felett 64 500 Ft 
 

10.3.  
Több mint 5 tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 84 500 Ft 

 A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díj 50%-a  
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5. Gázüzemű járművek üzemanyag-ellátó berendezéseivel kapcsolatos eljárási díjak 

1. Autógáz üzemanyag-ellátó berendezések E-jeles jóváhagyása ENSZ EGB 
előírások szerint 173 500 Ft  
2. A járműbe szerelhető tartályok időszakos ellenőrzése 

 2.1.  1 db-ig 9 000 Ft 
 2.2.  2 db-tól 10 db-ig 29 500 Ft 
 2.3.  11 db-tól 30 db-ig 60 000 Ft 
 2.4.  30 db felett darabonként +2 000 Ft 
 3. Autógáz töltőállomás építésével összefüggő műszaki-biztonsági engedélyezési eljárás 
 3.1.  5 m3 össztérfogatig 70 500 Ft 
 3.2.  5 m3 össztérfogat felett 114 000 Ft 
 4. Autógáz töltőállomás átalakításának engedélyezési eljárása 63 500 Ft 
 5. Autógáz töltőállomás használatbavételének engedélyezési eljárása (A felállítás helyén 

végzendő műszaki-biztonsági vizsgálat - szerkezeti vizsgálat, víznyomáspróba, tömörségi próba, 
biztonsági szelep hitelesítés - díja az 1.fejezet C) 2. és az 1. fejezet B) 4. pont szerint számítandó.)  

5.1.  5 m3 össztérfogatig 58 000 Ft 
 5.2.  5 m3 össztérfogat felett 62 500 Ft 
 5.3.  Kapcsolódó gázrendszer ellenőrzése 15 500 Ft 
 6. Gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét 

igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján 90 500 Ft  
7. A gázüzemű berendezést szerelő szakműhely időszakos ellenőrzésében való 
közreműködés 25 000 Ft  

6. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos eljárásokért felszámítandó díjak 

1. Villamosműre vonatkozó biztonságtechnikai jogszabályoknak, valamint előírásoknak 
(szabványok, dokumentumok, műszaki-biztonsági szabályzatoknak) való megfelelés ellenőrzése 
(tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, bontás)  

1.1. Villamos erőműben 235 000 Ft 
 1.2. Villamos kiserőműben 152 000 Ft 
 1.3. Alállomásban 163 500 Ft 
 1.4. Átviteli hálózaton 95 000 Ft 
 1.5. Elosztó hálózaton 95 000 Ft 
 2. Villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, 

illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot 
szolgáló jogszabályi rendelkezések, valamint szabványelőírások megtartásának ellenőrzése a 
beépített teljesítmény alapján. A díjak a hatóság műszaki-biztonsági hatáskörébe tartozó összes 
villamos biztonságtechnikai engedélyezési és ellenőrzési eljárás díját tartalmazzák, és csak egy 
alkalommal, a használatba vételkor számlázandók. 

 

2.1. 50 kW felett 0,1 MW-ig 44 000 Ft 
 2.2. 0,1 MW felett 0,5 MW-ig 88 000 Ft 
 2.3. 0,5 MW felett 1,0 MW-ig 440 000 Ft 
 2.4. 1 MW felett 2,0 MW-ig 880 000 Ft 
 2.5. 2 MW felett 4,0 MW-ig 1 760 000 Ft 
 2.6. 4 MW felett 8,0 MW-ig 3 520 000 Ft 
 2.7. 8 MW felett 4 840 000 Ft 
 

7. Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai 

A bel- és külterületet egyaránt érintő vezetékek nyomvonala esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonal rész 
szerinti díjat kell alkalmazni. A zártkertet érintő vezetékek esetén a belterületre vonatkozó díjtételeket kell alkalmazni. Az 
utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A leghosszabb egybefüggő 
nyomvonalszakaszról (gerincről) sugarasan elágazó vezetékek, az azonos nyomvonalon haladó, de nem ugyanazon 
rendszerhez tartozó párhuzamos vezetékek, valamint a szabadvezeték kábellel folytatása esetén e nyomvonalrészek 
önállónak tekintendők. 
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A) Föld alatti és feletti vezetékekre előmunkálati jog engedélyezése 

Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó 
vezetékek, csövek önállónak tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni. 

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább 
egy egységhossz 

5 200 Ft 
 

2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

9 200 Ft 
 

3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

16 100 Ft 
 

4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább 
egy egységhossz 

9 400 Ft 
 

5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

18 300 Ft 
 

6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

22 900 Ft 
 

B) Föld alatti és feletti vezetékek építésének engedélyezése 

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 
 1.1. belterületen 46 200 Ft 
 1.2. külterületen 37 500 Ft 
 2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszon ként, de legalább 

egy egységhossz   
2.1. belterületen 66 900 Ft 

 2.2. külterületen 49 700 Ft 
 3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
3.1. belterületen 80 500 Ft 

 3.2. külterületen 71 800 Ft 
 4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 
 4.1. belterületen 48 500 Ft 
 4.2. külterületen 37 500 Ft 
 5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
5.1. belterületen 64 700 Ft 

 5.2. külterületen 51 000 Ft 
 6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
6.1. belterületen 95 900 Ft 

 6.2. külterületen 88 500 Ft 
 

C) Átalakító illetve kapcsolóberendezések építményei építésének engedélyezése 

1. Tartószerkezeten (oszlopon) elhelyezett transzformátor állomás 39 000 Ft 
 2. Külső kezelőterű transzformátorállomás 

  2.1. 1000 kVA névleges teljesítményig 69 500 Ft 
 2.2. 1000 kVA névleges teljesítmény felett 89 500 Ft 
 3. Belső kezelőterű transzformátorállomás 

  3.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 100 000 Ft 
 3.2. 1600 kVA felett 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft 
 3.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft 
 4. Épületbe telepített transzformátor-állomás 
 4.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 71 000 Ft 
 4.2. 1600 kVA 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft 
 4.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft 
 5. Épített vagy szabadtéri elosztóhálózati vagy azokhoz műszakilag hasonló 

állomások   
5.1 10kV-tól 220kV-ig 540 500 Ft 

 5.2. 220 kV felett 400 kV-ig 779 000 Ft 
 5.3. 400 kV felett 950 000 Ft 
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D) Erőművek építési engedélyezése 

   1. Kiserőművek I. 
  1.1. 50 kVA felett 500 kVA-ig 100 000 Ft 

 1.2. 0,5 MW felett 5,0 MW-ig 300 000 Ft 
 1.3. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 500 000 Ft 
 1.4. 10,0 MW felett 25 MW-ig 750 000 Ft 
 1.5. 25,0 MW felett 50,0 MW-ig 850 000 Ft 
 2. Erőművek 

  2.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 900 000 Ft 
 2.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 950 000 Ft 
 2.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig  1 250 000 Ft  
 2.4. 400,0 MW felett 1 500 000 Ft 
 3. Kombinált ciklusú erőművek 

  3.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 1 000 000 Ft 
 3.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 1 500 000 Ft 
 3.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig 2 000 000 Ft 
 3.4. 400,0 MW felett 2 500 000 Ft 
 4. Geotermikus erőművek 

  4.1. 50,0 kVA felett 100,0 kVA-ig 322 000 Ft 
 4.2. 100,0 kVA felett 300,0 kVA-ig 339 000 Ft 
 4.3. 300,0 kVA felett 500,0 kVA-ig 600 000 Ft 
 4.4.  0,5 MW felett-2,0 MW-ig  750 000 Ft  
 4.5. 2,0 MW felett 850 000 Ft 
 

E) Egyéb eljárások 

1. Üzemeltetési engedélyezés 
az építési 
alapdíj 50%-a  

2. Használatbavételi engedélyezés 
az építési 
alapdíj 100%-a  

3. Fennmaradási engedélyezés 
az építési 
alapdíj 100%-a  

4. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés 
megváltoztatási eljárás 

az építési 
alapdíj 75%-a  

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása az alapdíj 50%-a 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárási díja 60 500 Ft 
 7. Engedélymódosítás az alapdíj 50%-a 
 8. Biztonsági övezet előírásaitól való eltérési kérelem elbírálása 57 500 Ft 
 

9. 

Szolgalmi jog alapítása erőmű céljára szolgáló függőpálya, 
közvetlen vezeték, szállítószalag és szállítóvezeték 
elhelyezésére 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy 
egységhossz 

28 500 Ft  

10. 
Használati jog megállapítása és bejegyeztetése belső 
kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezések 
létesítéséhez 

57 500 Ft 
 

11. 
Villamosművi létesítményen – ahhoz nem tartozó – más 
szerkezetek elhelyezésének engedélyezése, nyilvántartásba 
vétele 

75 000 Ft 
 

12. Elvi építési engedélyezés 
az építési alapdíj 
50%-a  

13. 
Vezetékjog fennállásának megállapítása bejegyeztetéssel 
együtt 

az építési alapdíj 
50%-a a 
gerincvezetékkel 
együtt számított 
összhosszra 
vonatkoztatva 

 

14. 
Egyszerűsített üzemeltetési engedélyezés vezetékjog 
bejegyeztetéssel együtt 

az építési alapdíj 
50%-a  

15. Új vezetékjog bejegyeztetése 35 000 Ft 
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8. Hőtermelő építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak 

A) Föld alatti és feletti hővezetékek építésének engedélyezése 

A bel- és külterületet egyaránt érintő nyomvonalak esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonalrész szerinti díjat kell 
alkalmazni. Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. 

1. Föld feletti vagy vegyes hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 
egységhossz  
1.1. belterületen 56 900 Ft 

 1.2. külterületen 45 300 Ft 
 2. Föld alatti hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz   
2.1. belterületen 74 300 Ft 

 2.2. külterületen 63 200 Ft 
 

B) Egyéb építmények építésének engedélyezése 

1. Hőközpont építésének engedélyezése 106 500 Ft  
2. Hőellátáshoz kapcsolódó közbeiktatott műtárgyépítésének engedélyezése 11 500 Ft  
3. Hővezetéken védőmegoldás létesítésének engedélyezése, műszaki terv 
alapján darabonként  
(pl. védőhidak, védő műtárgy, jelzőberendezés) 

45 500 Ft  

4. Fűtőmű építésének engedélyezése   
4.1. 5,0 MW-ig 100 000 Ft  
4.2. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 125 000 Ft  
4.3. 10,0 MW felett 50,0 MW-ig 215 000 Ft  
4.4. 50,0 MW felett 250 000 Ft  
5. Ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmények építésének 
engedélyezése  
5.1. 140kW-ig  160 000 Ft  
5.2. 140 kW felett  235 000 Ft  

C) Egyéb eljárások 

1. Használatbavételi engedélyezés  az építési alapdíj 100%-a 
 2. Fennmaradási engedélyezés az építési alapdíj 100%-a 
 

3. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés 
megváltoztatási eljárás az építési alapdíj 75%-a  

4. Engedély érvényességének meghosszabbítása az építési alapdíj 50%-a 
 5. Engedélymódosítás az építési alapdíj 50%-a 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 37 500 Ft 
 

9. Az e mellékletben nem nevesített, egyéb építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó 
díjak 

Egyéb építményfajták építésének engedélyezése (a műszaki-biztonsági tárgyú, az előző fejezetekben részletezett 
díjtételeken túlmenően): 

1. Építés engedélyezése 173 000 Ft 
 2. Használatbavételi engedélyezés 173 000 Ft 
 3. Fennmaradási engedélyezés 173 000 Ft 
 

4. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási 
eljárás 130 000 Ft  

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása 34 500 Ft 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 39 000 Ft 
 7. Engedélymódosítás 79 000 Ft 
 8. Elvi építési engedélyezés 90 000 Ft 
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10. Az 1-9. fejezetben nem szereplő egyéb eljárási díjak 

1. 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes igazgatási   
jellegű szolgáltatások átalánydíja 

naponta 88 000 Ft, vagy 
óránként 11 000 Ft  

2. Határidő meghosszabbítása iránti eljárás díja 28 000 Ft  
 

3. 

A gázszerelők nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti 
nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott 
adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, 
igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a 
díja 

7 500 Ft 
 

11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak 

1. a nyilvántartott szervezetek engedélye – a nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának egyszeri, valamint 
meghosszabbításának díja 10 000 Ft, 

2. az ellenőrök nyilvántartásba vételének díja 3 000 Ft, 

3. a berendezéseknél 

3.1. a létesítés engedélyezésének, a használatbavétel engedélyezési eljárásának, az áthelyezés engedélyezésének, az 
átalakítás engedélyezésének, az ismételt üzemeltetés engedélyezésének díja 11 000 Ft, 

3.2. a nyilvántartás éves díja 5 000 Ft, 

4. a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja  
11 000 Ft. 
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Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye
kijelölt szervezeteknek − a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. 
törvény szerinti − közzétételéről

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
a) pontja alapján a

Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1034 Budapest, Bécsi út 122–124.)

az MKEH-PMFH/206-7/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 
(VII.  16.) Korm. rendelet szerinti – építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése 
tevékenység folytatására 2016. december 6. napjától jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület 
tekintetében:

Termékcsalád, termék/ tervezett felhasználás TÁÉE rendszere* Műszaki specifikáció

Cementek, építőipari mész más hidraulikus kötőanyagok 
Különleges cementek, beleértve 
    – mérsékelten szulfátálló cement 
    – fehér cement 
(Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék 
készítéséhez, valamint építési termékek gyártására)

Terméktanúsító  
szervezet  
(1+. rendszer)

MSZ 4737-1:2013 
MSZ 4737-2:2013

Betonnal és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2) 
Betonkeverékek C8/10 és C100/115 között (betonhoz)

ÜGYE** Tanúsító Szervezet 
(2+. rendszer)

MSZ EN 206:2014 
MSZ 4798-1:2004 
MSZ 4798:2016

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer.
** ÜGYE: Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. december 20.
Az Európai Unióba NB 1414 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély visszavonásig érvényes.

* * * 

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján az

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

az MKEH-PMFH-217-7/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet szerinti   – építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2016. december 3. napjától jogosultságot 
szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
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EK 
bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 
 rendszere*

Műszaki 
specifikáció

99/93/EK Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluzatok, kapuk  
és a hozzájuk tartozó vasalatok (1/1) 
  –  Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók  

és nyitható ablakok.
Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők

Terméktanúsító 
szervezet 
(1. rendszer)

EN 16034

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. december 09.
Az Európai Unióba NB 1415 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2019. november 17-ig érvényes.
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2016. évi CXLV. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

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

1. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § A közfoglalkoztatott részére a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási 
költséget − ideértve a  lakóhelyétől az  állami foglalkoztatási szervhez illetve a  foglalkoztatóhoz történő oda- és 
visszautazást − meg kell téríteni, ha számára az állami foglalkoztatási szerv az 54. § (13) bekezdése szerint munkát ajánl 
fel. Jogszabály az e §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet.”

2. §  Az Flt. 39. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  (6)  bekezdés kivételével a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön előirányzataiból finanszírozott támogatások 
igénybevételének hirdetésével, közzétételével kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, valamint a  pénzeszközök 
visszakövetelésével, behajtásával kapcsolatban felmerülő díjak és költségek az adott előirányzatból elszámolhatók.
(6) A  (12)  bekezdés d)  pontjában meghatározott előirányzatból elszámolhatóak a  támogatások nyújtásával, 
ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, valamint a  pénzeszközök visszakövetelésével, behajtásával 
kapcsolatban felmerülő díjak és költségek, a  közfoglalkoztatási kiállítások rendezésével kapcsolatos kiadások, 
a  közfoglalkoztatással összefüggő kutatások költségei, továbbá a  támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás 
működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések költségei.”

3. §  Az Flt. 54. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  közfoglalkoztatott a  közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az  állami foglalkoztatási szerv 
által részére felajánlott, 25.  § (2)  bekezdése szerinti megfelelő munkahelyet, valamint a  részére felajánlott, 14.  § 
(1) bekezdése szerinti képzést.”

4. §  Az Flt. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény
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 (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet  
(HL. L.352.2013.12.24.9.o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló 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.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

5. §  Az Flt.
a) 39/A. § (12) bekezdésében a „18. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6/B. §-ában” szöveg,
b) 40.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „és kutatások” szövegrész helyébe a „ , kutatások és a  foglalkoztatási, 

munkaügyi szakkiadvány kiadásának” szöveg,
c) 58.  § (5)  bekezdés k)  pontjának nyitó szövegrészében a  „munkanélküli járadékra” szövegrész helyébe 

az „álláskeresési járadékra” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Hatályát veszti az Flt.
a) 39. § (3) bekezdés c) pontjában az „az alap- és középfokú oktatási intézményben”,
b) 58.  § (5)  bekezdés k)  pont 1.  alpontjában az „ , illetőleg gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást 

segítő ellátásban”
szövegrész.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

7. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 66. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  sérült, illetőleg a  balesetet észlelő személy köteles a  balesetet a  munkát közvetlenül irányító személynek 
haladéktalanul jelenteni. Ha a  sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a  baleset 
munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben történt.”

8. §  Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  sérült a  munkáltatónak a  munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy 
mulasztását, továbbá ha az  érintett munkavállaló a  foglalkozási megbetegedés vagy a  fokozott expozíciós eset 
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a  munkavállaló vitatja a  sérülés súlyosságával kapcsolatos 
munkáltatói megállapítást, az  1.  melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a  területileg 
illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A  munkavállaló bejelentése alapján a  munkavédelmi hatóság 
az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a  foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy 
annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a  bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a  munkahigiénés és 
foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.”

9. §  Az Mvt. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. § (4) bekezdés hatálya alá 
tartozó honvédségi szervezetek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat esetében más jogszabályban foglalt – így különösen 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény – előírásokkal összhangban kell meghatározni és alkalmazni.”

10. §  Az Mvt. 83/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  hatósági nyilvántartásban kezelt adatok a  Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon, továbbá a  közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére kutatási célra egyedi 
azonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

11. §  Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavédelmi hatóság a  hatósági eljárás lefolytatásához, továbbá a  szakmai irányításért felelős szerv 
a  feladatai ellátásához − különösen a  munkabalesetek, a  foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós 
esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához – szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az  érintett 
munkavállalók – az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben meghatározott – személyazonosító és egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót, 
illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

12. §  Az Mvt. 87. §-a az alábbi 1/I. és 1/J. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/I. egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozat: a  gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy az  egyéni védőeszköz 
a  mintának, illetve az  egyéni védőeszközökről és a  89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelel.
1/J. egyéni védőeszköz EU típustanúsítvány: a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben 
meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a  védőeszköz a  mintán 
elvégzett EU típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak.”
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13. § (1) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a  honvédségi szervezeteknél, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve 
ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, 
amelyeknél a  tulajdonosi jog gyakorlója a  honvédelemért felelős miniszter, a  munkavégzésre irányuló jogviszony, 
a  közalkalmazotti jogviszony, a  kormányzati szolgálati jogviszony, a  közszolgálati jogviszony, valamint a  szolgálati 
viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi 
követelményeket, az  eljárási szabályokat, a  tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a  hatósági 
ellenőrzési irányelv kiadása és a  hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a  munkavédelmi 
érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós 
esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.”

 (2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy
rendeletben határozza meg)
„aa) az  egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, 
továbbá az  egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek engedélyének, bejelentésének, 
tevékenységének, valamint ellenőrzésének;”
(részletes szabályait;)

 (3) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 
2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

14. §  Az Mvt.
a) 9. § (4) bekezdésében a „munkatevékenységre” szövegrész helyébe a „munkatevékenységre, illetve a rendkívüli 

munkavégzési körülmények esetére”,
b) 87. § 9. pontjában a „szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,” szövegrész helyébe 

a  „szövetkezeti tagság esetén a  munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági 
jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben külső szolgáltatásra 
vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,”

szöveg lép.

15. §  Az Mvt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

16. §  Hatályát veszti az Mvt. 87. § 1/B. és 1/C. pontja.

3. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

17. § (1) A  Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Bgtv.) 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő, 
a  Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden munkabértartozás, ideértve a  betegszabadság időtartamára 
járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható 
végkielégítés tartozás;”

 (2) A Bgtv. 1. § (2) bekezdése a következő i)–l) pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) díj: az iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti tagot a külső 
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel 
megilleti vagy megillette;
j) kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 
munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte;
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k) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az  iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére – 
a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés 
útján – szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági 
megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.”

 (3) A Bgtv. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontjában, valamint i)–k) pontjaiban foglaltak alkalmazása szempontjából csak el nem évült 
követelés vehető figyelembe.”

18. §  A Bgtv. 2/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  támogatást forintban kell megállapítani és kifizetni, tekintet nélkül arra, hogy a  munkabér forintban vagy 
más pénznemben került megállapításra. A  forinttól eltérő pénznemben megállapított bértartozás esetében 
a támogatás igényléséhez az átváltás irányadó árfolyamának a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – az elmaradt 
bérfizetés napján érvényes − középárfolyamát kell tekinteni. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben 
megállapított bértartozás esetében az összeget először az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon 
kell euróra átváltani. Eltérő esedékességű bértartozásokat magába foglaló bértartozás esetében az átváltást az adott 
bérre irányadó bérfizetési nap adatai szerint kell átváltani és a  kérelmezett támogatási összeget ezen összegek 
figyelembevételével kell meghatározni.
(4) A bértartozás forintra történő átváltása esetén az átváltásról kimutatást kell készíteni, amely munkavállalónként 
tartalmazza az  átváltott bér összegét és pénznemét, az  adott bérre irányadó bérfizetési napot, az  átváltás során 
alkalmazott árfolyamot, valamint a bér forintban meghatározott összegét. A kimutatást a kérelemhez csatolni kell.
(5) Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a  támogatás megállapításának feltétele a  támogatással 
érintett munkavállalók magyar nyelvű munkaszerződésének vagy nem magyar nyelvű munkaszerződés esetén, 
a munkaszerződés hiteles fordításának benyújtása. Az állami foglalkoztatási szerv a tényállás megalapozottságához 
további dokumentumokat, illetve azok magyar nyelvű fordítását is kérheti.”

19. §  A Bgtv. 2/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a  gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony a  felszámolás 
kezdetét követően jött létre, a  támogatást az  állami foglalkoztatási szerv vezetője mérlegelési jogkörben állapítja 
meg. Döntése meghozatalakor a  (2)  bekezdésben megjelölt szempontokat, valamint − különös tekintettel a  Cstv. 
27/A. § (13) bekezdésére − a munkavállaló által ellátandó feladatok figyelembevételével a foglalkoztatás indokoltságát 
mérlegeli.”

20. §  A Bgtv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek 
területén a  felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye, ennek hiányában fióktelepe, telephelye van. Ha 
a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel, úgy a támogatási 
igény elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására az  állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala az illetékes.”

21. §  A Bgtv. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a munkavállaló a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A.  § (3)  bekezdése alapján a  biztosításával 
összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget maga teljesíti, úgy az  állami foglalkoztatási 
szerv a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeget a munkavállaló részére fizeti ki. Ebben az esetben 
a munkavállaló köteles a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését a támogatás kifizetését követő 30 napon 
belül az állami foglalkoztatási szervnek igazolni.”

22. §  A Bgtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a 2/B. § (1) vagy 
(3) bekezdése alapján került sor,
a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,
b) azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az  addig igénybe vett összeg kimerítette az  (1)  bekezdésben 
meghatározott ötszörös mértéket,
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jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, 
ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.”

23. §  A Bgtv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami foglalkoztatási szerv külföldi felszámoló által benyújtott támogatási igény esetén köteles meggyőződni 
arról, hogy a külföldi gazdálkodó szervezet valóban felszámolási eljárás alatt áll és arról, hogy a felszámolási eljárás 
lefolytatására a kérelmet benyújtó felszámoló jogosult.”

24. § (1) A Bgtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet a  felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő 
támogatás iránt, a  felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra 
vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a  felszámolási eljárást a  kölcsönzési díj vagy a  szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül 
elrendelték.”

 (2) A Bgtv. 11. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 
15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az  állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, 
a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra 
vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a  kölcsönzési díj, illetve a  szolgáltatási díj az  esedékesség napján nem 
került megfizetésre.
(1b) A  felszámoló az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az  (1a)  bekezdés szerinti 
teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek igazolást kiadni, 
amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve 
szolgáltatási díjat. A  nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az  (1a)  bekezdés szerinti teljesítésigazolás 
kézhezvételének időpontját a  támogatás igénylése során a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet köteles 
igazolni. Az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell 
a támogatás iránti kérelemhez.”

 (3) A Bgtv. 11. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti 
kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti 
tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a  tárgyévet megelőző 
második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 
(a  továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet 
a  támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és 
a  felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a  támogatás következő évben 
történő igénybevétele esetén − a  jogosultság szempontjából a  magasabb bruttó átlagkereset alapján számított 
támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(4) A  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet a  támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt 
kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve 
a  szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére 
fordíthatja vagy a  kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet 
– amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette – a támogatás beérkezését követő három munkanapon 
belül gondoskodik
a) a  kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterhekkel 
csökkentett összegnek a  munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére történő 
kifizetéséről,
b) a  kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterheknek 
az illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a  kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a  szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen 
közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonás 
teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
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(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő 
bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bér-, illetve díjfizetési napon 
– ennek hiányában a következő naptári hónap tizedik napján – történik.
(6) A  támogatás felhasználásáról a  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet a  támogatás rendelkezésre bocsátásától 
számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(7) E § alkalmazásában munkabér: a kölcsönbeadót terhelő azon munkabér – ideértve a betegszabadságra járó díjat 
is –, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely a  kölcsönzött munkavállalót a  kikölcsönzése időtartamára tekintettel 
megilleti, illetve megillette.”

25. §  A Bgtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  felszámoló tájékoztatja a  kölcsönbeadót és az  iskolaszövetkezetet arról, hogy a  kölcsönzési díj, illetve 
a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti 
tagot érinti.
(2) A  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet az  elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az  érintett 
kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített 
nyilvántartást vezet.
(3) Ha a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet részére a  korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve 
szolgáltatási díj vagy annak egy része a  felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, 
a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet a  támogatást, vagy annak a  megtérüléssel érintett részét az  állami 
foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(4) Ha a  bíróság a  támogatás igénybevételének időtartama alatt a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet 
felszámolását rendeli el, a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a  2.  § 
(1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő 
iskolaszövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem 
fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § (1)–(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást 
már igénybe vett.”

26. §  A Bgtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 11. §-ban meghatározott támogatás nyújtására az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontját, (4) és (5) bekezdését, a 2/A. § 
(3) bekezdését, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, valamint a 8. § (1) bekezdését alkalmazni kell.”

27. §  A Bgtv. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami foglalkoztatási szerv az  e  törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a  következő 
adatokat kezeli és tartja nyilván:
a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, 
a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja),
b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám),
c) a felszámoló biztos adatai (név, cím, telefonszám, email cím),
d) külföldi felszámoló esetében – amennyiben rendelkezik ilyennel – a felszámoló képviseletében eljáró cég, illetve 
személy adatai (név, székhely/cím, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám, email cím)
e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag adatai [természetes személyazonosító 
adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, 
bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, 
munkakör vagy feladat],
f ) a  kölcsönbeadó vagy az  iskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi 
számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, engedély száma, képviseletre 
jogosult neve, címe, telefonszáma, email címe),
g) a  kölcsönvevő vagy a  szolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi 
számlaszám, számlavezető hitelintézet, felszámolás kezdő időpontja).”

28. § (1) A Bgtv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A Bgtv. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A Bgtv. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) A Bgtv. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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29. §  A Bgtv.
a) 2. § (1) bekezdésében az „a 7. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 2/B. § (3) bekezdésében és a 7. § 

(2) bekezdésében” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 7. § (1) és (2) bekezdése” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2a) bekezdésben” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében az „az 5. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 5. § (2) és (2a) bekezdésében” 

szöveg,
e) 11. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdés” szöveg,
f ) 13.  § (1)  bekezdésében a „11.  § (1)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „11.  § szerinti” szöveg, valamint 

a „11. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szöveg,
g) 13. § (3) bekezdésében a „11. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „11. § (1) és (1a) bekezdése szerinti” 

szöveg
lép.

4. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

30. §  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  munkaügyi ellenőrzés kiterjed a  szociális szövetkezet tagjának tagi munkavégzése esetén, az  Sztv. 18.  §  
(2a)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében, a szociális szövetkezetre.”

31. §  A Met. 9. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„a) a  honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  honvédelmi foglalkoztatók tekintetében 
a munkaügyi ellenőrzés eljárási, valamint a 2/A. §, 3. § és a 6. § alkalmazásának eltérő szabályait,”

32. §  A Met. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § (1) Ha a foglalkoztató a 3. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy hiányosan 
tett eleget, vagy a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a munkaügyi hatóság a foglalkoztatót a hiányosság 
megszüntetésére kötelezi és közigazgatási bírságot szab ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság mértéke harmincezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.”

33. §  Hatályát veszti a Met.
a) 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint
b) 8/D. § (5) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész.

5. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

34. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Szociális szövetkezet”

 (2) Az Sztv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szociális szövetkezetnek a  nevében viselnie kell a  fő tevékenységére utaló megjelölést, valamint a „szociális 
szövetkezet” megnevezést.”

35. §  Az Sztv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi önkormányzat vagy nemzetiségi 
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy jogszabályban 
meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie.”

36. § (1) Az Sztv.18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szociális szövetkezet tagja tagi munkavégzés keretében más munkáltatónál nem végezhet munkát.”

 (2) Az Sztv.18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt az létesíthet és tarthat fenn
a) akit az  állami foglalkoztatási szerv a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
szerint legalább három hónapja nyilvántart, vagy
b) aki legalább három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.”
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37. §  Az Sztv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális szövetkezet a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tagjával a tagsági jogviszony fennállása 
alatt munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Ha a  szociális szövetkezet tagi munkavégzési 
jogviszonyban lévő tagja a  tagsági jogviszonya fennállása alatt más foglalkoztatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e  jogviszony tartama alatt a szociális szövetkezettel fennálló tagi munkavégzési 
jogviszonya szünetel.”

38. §  Az Sztv. a következő 108/B. §-sal egészül ki:
„108/B. § (1) Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: 
Módtv1.) hatálybalépését megelőző napig a  cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet a  Módtv1. 
hatálybalépésétől szociális szövetkezetként folytatja tevékenységét.
(2) A Módtv1. hatálybalépését megelőző napig a cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet és a tagja között, 
ebben az  időpontban fennálló, munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony a  Módtv1. hatálybalépése 
napján megszűnik. Ha a foglalkoztatási szövetkezet és a kölcsönbevevő megállapodása alapján a tag munkavégzése 
a  kölcsönbevevőnél ezen időpontnál későbbi időpontban fejeződik be, a  munkaviszony megszűnésének napja 
a munkaerő-kölcsönzés alapján történő munkavégzés utolsó napja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szövetkezet, továbbá a Módtv1. hatálybalépésének időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett, 
vagy a bejegyzés alatt álló szociális szövetkezet e törvénynek a Módtv1.-gyel megállapított rendelkezéseinek 2018. 
január 1-jéig köteles megfelelni, és az ahhoz szükséges alapszabály-módosítást elvégezni.”

39. §  Hatályát veszti az Sztv. 17. §-a.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

40. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 9. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  természetes személynek a  személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie 
kell, az  adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az  állami adóhatóság által összeállított 
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban jövedelemként az (1) bekezdés 
szerinti összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni.”

41. §  Hatályát veszti az Efo.tv.
a) 1. § (1a) bekezdése, valamint
b) 13. § (4) bekezdése.

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

42. §  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 1. § (4a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha)
„g) a számára az Flt. alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerinti képzési lehetőséget nem 
fogadja el.”

8. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel − 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 29. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 16. § 2023. április 22-én lép hatályba.

44. §  A 12. § az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 
9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„1. melléklet az 1993. évi XCIII. törvényhez

 

B e j e l e n t ő l a p1 

1. A bejelentés időpontja: 
 

2. A bejelentő  
 

2.1. neve: 
 

2.2. lakcíme: 
 

2.3.  levelezési címe: 
 

2.4.  telefonszáma: 
 

2.5. e-mail címe: 
 

2.6. munkaköre: 
 

3.  A munkáltató  
 

3.1. elnevezése: 
 

3.2. székhelyének címe: 
 

3.3. székhely szerinti megye: 
 

3.4. 
adószáma (ennek hiányában: adóazonosító 
jele) 

 

4. A baleset 
 

4.1. bekövetkezésének helye (címe): 
 

4.2. bekövetkezésének ideje: 
 

4.3. Megye (baleset helyszíne szerint): 
 

5. Foglalkozási megbetegedés / fokozott 
expozíció 

 

5.1. esetén a munkavégzés helye: 
 

5.2. esetén a betöltött munkakör: 
 

5.3. 
esetén a munkakör betöltésének kezdő 
időpontja: 

 

 

                                                
1 68. § 
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7. A bejelentés indoka:  

 

 

8. A bejelentés kifejtése: 

 

 

 

………………………………………. 

 bejelentő aláírása” 

 

 

7. A bejelentés indoka:  

 

 

8. A bejelentés kifejtése: 

 

 

 

………………………………………. 

 bejelentő aláírása” 
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2. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„1. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM 
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról 

 
I.        A gazdálkodó szervezet adatai: 
1.    Neve: 
2.    KSH azonosító száma: 
3.    Adószáma/adóazonosító jele: 
4.    Székhelye: 
5.    Telephelye, fióktelepe:     
6.    A tevékenység megkezdésének időpontja: .............. év ……. hó ................. nap 
7.    A felszámolás kezdő időpontja: .............. év …….. hó ................. nap 
8.    A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési nap: ........... év…… hó ................. nap 
9.    A 8. pont szerinti napra a törvény 2. melléklete B) táblázat Összesen sor 2. oszlopában szereplő – összeg: 
…………….Ft 
10.    A bérfizetés napján és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – rendelkezésre álló saját forrás összege: 
................. Ft 
11.    Az igényelt támogatás (a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított) összege: 
................. Ft 
12.   Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve és címe: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
13.   Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia 
támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve és címe: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
II.        A felszámoló adatai: 

1. Neve, címe, telefonszáma:……………………………………………. 
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma, email-címe: ……………….. 

2. KSH azonosító száma: ……………………………………………………….. 
3. Adószáma:…………………………………………………………………….. 
4. Székhelye:……………………………………………………………………… 
5. Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén – amennyiben rendelkezik ilyennel -  a felszámoló 

képviseletében Magyarországon eljáró cég, illetve személy neve, székhelye/címe, telefonszáma, 
email-címe:………………………………………………… 

 
III.        Nyilatkozat: 

1.    A kérelem a törvény  7. §-a (1) bekezdésén vagy  (2) bekezdésén alapul. 
2.    Ha  a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy 

a)    a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást  
 nem tartalmaz,  tartalmaz 

b)    a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt – ismételt kérelem 
esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig – 
várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet 
eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő 
továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):  

 Igen,  Nem, 
mert:………………………………………. 

c)    az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret 
felhasználása  megtörtént,  nem történt meg. 

3. Ha a munkavállaló foglalkoztatására a felszámolási eljárás megindulását követően került sor, akkor 
nyilatkozom, hogy  

a)    a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást  
 nem tartalmaz,  tartalmaz. 

b)    a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt – ismételt kérelem 
esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig – 
várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet 
eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő 
továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):  

 Igen,  Nem, 
mert:…………………………………………………………… 
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c) az érintett munkavállaló foglalkoztatása – különös tekintettel a munkavállaló által ellátandó 
feladatok természetére -  az alábbi indokok miatt vált szükségessé: 

Munkavállaló 
neve 

Munkavállaló 
TAJ száma 

Munkavállaló 
munkaköre 

A foglalkoztatás indoka 

    
    
    

d)    az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási 
keret felhasználása  megtörtént,  nem történt meg. 

    4.    Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
IV.        A kérelem mellékletei: 

1. A felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés másolata. 
2. A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya. 
3. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás. 
4. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges). 
5. A III. 3. b) és c) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben 

szükséges). 
6. A II. 5. pontban megjelölt képviseleti jogosultság igazolása (amennyiben szükséges). 
7. Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett munkavállalók 

munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű fordítása (amennyiben szükséges). 
8. Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás 

(amennyiben szükséges). 
 
 

Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap 
        
 

 ............................................................... 
        (a felszámoló cégszerű aláírása) 

 
Megjegyzés: az I. pont 8. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.” 
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3. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„2. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

 

ADATLAP 
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás számításához 

(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon – a gazdálkodó szervezetnél – fennálló adatok alapján) 
 

    1.    A támogatási igénnyel érintett munkavállaló(k) megfelel(nek)-e az alábbi szempontok valamelyikének: 
a)    A gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese), 
b)    A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, 
c)    Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló, 
d)    Az előző pontokban [a) - c)] említett személyek közeli hozzátartozója {Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont}, élettársa, 
e)    Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett személy 
igen      nem          részben      
Ha  igen/részben a válasz, akkor azon személyek felsorolása a szempont megjelölésével: 
 

Az érintett munkavállalónak 
az Adatlap A) táblázatában megjelölt sorszáma 

Munkavállaló neve Szempont megjelölése 

      

      

      

 
A) Munkavállaló azonosító adatai: 

1. 
Sorszám 

2. 
Neve 

3. 

Születési neve 

4. 

Anyja neve 

5. 

Születési helye 

6. 

Születési ideje 

7. 

Társadalom-
biztosítási 

azonosító jele 

8. 
Adóazonosító jele 

9. 

Bankszámlaszáma 

10. 

Lakcíme 

11. 

A munkaviszony  
kezdete 

9.1 

Számlatulajdonos neve 

9.2 

Számlavezető bank 

9.3 

Számlaszám 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        
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B) Munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatok (a munkavállaló bruttó bérének összegén a bér- és végkielégítés-tartozás együttes összegét kell érteni): 

1. 
Sor- 

szám 

2. 
Munkavállaló 
bruttó bére 

(Ft) 

3. 

A munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
személyi 

jövedelemadó 
összege 

(Ft) 

4. 

A 
munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
nyugdíj-
járulék 

összege 
(Ft) 

5. 

A munkavállaló 
bruttó bérét terhelő 

természetbeni 
egészségbiztosítási 

járulék összege 
(Ft) 

6. 

A munkavállaló 
bruttó bérét terhelő 

pénzbeli 
egészségbiztosítási 

járulék összege 
(Ft) 

7. 

A 
munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
munkaerő 

piaci járulék 
összege 

(Ft) 

8. 

A munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
egyszerűsített 

közteherviselési 
hozzájárulás 

összege  

(Ft) 

9. 

Munkavállaló bruttó bérét terhelő letiltások 

10. 

Munkavállaló 
nettó bére  

(Ft) 9.1 

Kedvezményezett 
neve 

9.2 

Kedvezményezett 
bankszámla- száma 

9.3 

Letiltás 
jogcíme 

9.4. 

Letiltás 
összege 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

Összesen  - - - - - -. - - - - - 

 
 
C) Munkavállaló elmaradt bérének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatok: 

1. 
Sor-  
szám 

2. 
A munkavállaló 
után az adott 
felszámolási eljárásban 
korábban kapott 
támogatás összege 

(Ft) 

3. 

A törvény 
2. számú melléklete 
B) táblázatának 
2. oszlopában 
megjelölt tartozás 

Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap 

bérgarancia 

alaprészéből 

igényelhető 

összege 

(Ft) 

4. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő 

4.1 

személyi 
jövedelem- 
adó 
összege 

(Ft) 

4.2 

nyugdíj- 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.3 

természetbeni 
egészség-  
biztosítási 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.4 

pénzbeli 
egészség- 
biztosítási 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.5 

munkaerő- 
piaci járulék 
összege 

(Ft) 

4.6  

egyszerűsített 
közteherviselési 
hozzájárulás összege   

(Ft) 

 

4.7 

letiltásokra vonatkozó adatok 

4.8 

Munkavállaló 
nettó bére 
(Ft) 

2.1 
a törvény 
7. § 
(1) be- 
kezdése 
alapján 

2.2 
a törvény 
7. § 
(2) be- 
kezdése 
alapján 

4.7.1 

Kedvez- 
ményezett 
neve 

4.7.2 

Kedvez- 
ményezett 
bankszámla- 
száma 

4.7.3 

Letiltás 
jogcíme 

4.7.4 

Letiltás 
összege 

(Ft) 

1.                            

2.                            

3.                            

4.                            

5.                            

6.                            

7.       - - - - - - - - - - - 
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Ösz- 
sze- 
sen: 

Megjegyzés: 
–    a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.1. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem 
haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét, 
–    a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.2. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem 
haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét, 
–    a C) táblázat 3. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. melléklet 11. sorában. 
 
Oldalszám összesen: ...................... 
 
Kelt: .............................. hely, ............. év................... hó........... nap......... 

................................................................. 
(a felszámoló cégszerű aláírása)”
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4. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„3. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM 
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj 

megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatásról 
 

I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet adatai: 
1. Neve: 
2. Képviselőjének neve, címe:     
3. KSH azonosító száma:  
4. Adószáma: 
5. Székhelye: 
6. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap 
7. Engedély száma: 
8. Pénzforgalmi számlaszáma: 
9. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe: 
10. A kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetési nap: ........... 

év…… hó ................. nap 
11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – a 

törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tagok munkabérére/díjára fordított saját forrás 
összege: ................................... Ft 

12. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft 
13. A követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételének napja: ….. év 

…..hó…. nap 
14. A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás 

kézhezvételének napja: ……. év….hó…..nap 
 
II. A kölcsönvevő/a szolgáltatás igénybe vevőjének adatai: 
1. Neve: 
2. KSH azonosító száma: 
3. Székhelye:              
4. Pénzforgalmi számlaszáma (az utolsó ismert): 
5. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe (az utolsó ismert): 
6. A felszámolás kezdő időpontja: ........................ év........................ hó .................... nap 
 
III. A kölcsönvevő/a szolgáltatást igénybevevő felszámolójának adatai: 
1. Neve, címe, telefonszáma: 
 A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:  

2. Székhelye:  
 
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap 

.................................................................... 
a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása 

 
 
Melléklet: 

1. Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya. 
2. A felszámoló 11. § (1a) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata (amennyiben szükséges). 
3. A felszámoló 11. § (1b) bekezdése szerinti igazolás másolata. 
4. A hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása (amennyiben 

szükséges). 
5. A teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása. (amennyiben szükséges) 
6. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bírósági 

határozat, fizetési meghagyás.” 
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5. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„4. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP 
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj 

megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatás számításához 
(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési díjfizetési napon – a kölcsönbeadónál/az iskolaszövetkezetnél – 

fennálló adatok alapján) 
 

A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet tagjának adatai: 
 

Sor- 
szám 

1. 
Kölcsönzött munkavállaló/Tag neve 

2. 
Társadalombiztosítási 

azonosító jele  

3. 
A kölcsönzés/szolgáltatás 

nyújtás időszaka 

1.    
2.    
3.    

 
B) Az elmaradt kölcsönzési díjra/szolgáltatási díjra vonatkozó adatok (Valamennyi az A) pontban 

feltüntetett munkavállaló/tag vonatkozásában külön táblázat kitöltése szükséges. A táblázat sorait a 
munkavállaló/tag kölcsönzési díjának/szolgáltatási díjának esedékességéhez igazodva kell kitölteni.) 

 
A kölcsönzött munkavállaló/tag sorszáma és neve: 
1. 
Az elmaradt kölcsönzési 
díj/szolgáltatási díj 
esedékességének napja 

2. 
A kölcsönzési díjnak/szolgáltatási 
díjnak a bértartozás/díjtartozás 
fedezésére szolgáló összege 
(Ft) 

3. 
A támogatásnak a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap bérgarancia 
alaprészéből igényelhető összege 
(Ft) 

   
   
Összesen:   
 

C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összege (A B) táblázatok 
3. oszlopa összesen sorának összesítése): ………………… Ft 

 
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap 

        ....................................................................... 
        (a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)” 
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2016. évi CXLVI. törvény
a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

1. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben és az  ezeket megalapozó ágazati szakgimnáziumi képzésben államilag 
támogatott iskolai rendszerű szakképzés]
„b) nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben”
[folyhat.]

2. §  Az Szt. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa 
vezetett minisztérium, valamint a hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követő 
nyolc napon belül frissíteni kell. A  hivatal a  vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi 
az érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és a szakképzési 
feladatot ellátó hatóságnak.”

3. §  Az Szt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervező intézmény
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
d) a  már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező jogszabálysértést 
követ el,
a hivatal – a  komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként 
hivatalból – az  intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési 
tevékenységtől. Erről a  jogsértést megállapító határozatban a  komplex szakmai vizsgát szervező intézményt 
tájékoztatni kell. A  hivatal a  vizsgaszervezési engedélyt visszavonó és a  vizsgaszervezési tevékenységtől eltiltó 
határozat egy példányát megküldi az  érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szervnek és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.”

4. §  Az Szt. 57. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:]
„k) nem állami fenntartású szakképző iskolával létrejött együttműködési megállapodás esetén a  szakképző iskola 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  képzés megszervezésére a  Kormány 84.  § (5)  bekezdése szerinti döntése 
alapján, az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor.”

5. § (1) Az Szt. 46. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„46. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, és a szakképzési feladatot ellátó hatóság”

 (2) Az Szt. 46. alcíme a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A szakképzési feladatot ellátó hatóság
a) a  megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak a  81.  § (3)  bekezdése szerinti javaslatait összesíti és megküldi 
az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek,
b) kezeli a  komplex szakmai vizsgák adatait és a  törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint 
az abban szereplő, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,
c) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.
(2) A  szakképzési feladatot ellátó hatóság feladatainak ellátása során együttműködik a  szakképesítésért felelős 
miniszter által vezetett minisztériummal, a  73.  § (4)  bekezdésében meghatározott kutató- és fejlesztő-szolgáltató 
intézetekkel, a gazdasági kamarákkal és az állami szakképzési és felnőttképzési szervvel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az  (1) bekezdés b) pontjában szereplő törzslapokat tartalmazó központi 
nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhető módon őrzi.
(4) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az általa őrzött törzslapokat ötven év után átadja az illetékes levéltárnak, és 
az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6) A  nyilvántartás alapján az  elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról 
bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre a szakképzési feladatot ellátó hatóság.
(7) Az  iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítésről a  (6)  bekezdés alapján készült 
bizonyítványmásodlat kiállítására alkalmazni kell a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló rendelet bizonyítványmásodlatra vonatkozó rendelkezéseit.
(8) A  jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező esetében a szakképzési feladatot ellátó hatóság kérelemre 
kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítőt.
(9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által elkészített szakmai vizsgatételeknek a komplex szakmai vizsgákra 
történő eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a szakképzési feladatot ellátó hatóság látja el a szakképzési feladatot 
ellátó hatóság feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.”

6. §  Az Szt. 81. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bizottságnak a szakképzést érintő (3) bekezdés szerinti, a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített 
javaslatát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a Kormány 84. § (5) bekezdése szerinti döntésének meghozatala 
céljából előkészíti, és megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.”

7. § (1) Az Szt. 84. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szakképző iskolai fenntartó a  Kormány (5)  bekezdés szerinti döntése alapján a  döntéssel érintett tanévtől 
kezdődő képzés tekintetében az  adott képzés kifutásáig, az  ingyenes képzésben való részvétéire jogosult tanulói 
után jogosult költségvetési hozzájárulásra.”

 (2) Az Szt. 84. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  költségvetési hozzájárulást folyósító szerv, valamint a  kormányhivatal hatósági ellenőrzése keretében 
a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ellenőrzi az (5) bekezdésben foglalt döntés betartását.”

8. §  Az Szt. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szakképzési feladatot ellátó hatóságot rendeletben kijelölje és a feladatait 
meghatározza.”

9. §  Az Szt.
a) 14.  § (2)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrészek helyébe az   

„a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,
b) 14. § (4) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 

feladatot ellátó hatóság” szöveg,
c) 15. § (1) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 

feladatot ellátó hatóság” szöveg, az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az   
„A szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

e) 15.  § (3)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrész helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

f ) 15. § (4) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „A szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

g) 16.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrész 
helyébe az „a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

h) 16. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe 
az „a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,

i) 16. § (3) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „A szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,
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j) 45. § (5) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

k) 45.  § (5)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrészek helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

l) 58. § (3) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

m) 72.  § (2)  bekezdés g)  pontjában az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti az Szt.
a) 74. § (1) bekezdés c) és g) pontja,
b) a 74. § (3)–(6) bekezdése,
c) a 84. § (7)–(9) bekezdése,
d) a 88. § (3) bekezdés f ) pontja.

2. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 
átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

11. § (1) A  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 
111.  § (12)  bekezdés a)  pontja az „1.  § (7)  bekezdésében, 11/A.  §-ában, 15.  § (4), (5) és (10)  bekezdésében, 19.  §  
(2) és (4) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, valamint 23. § (6) bekezdésében” szövegrész helyett a „11/A. §-ában” 
szöveggel lép hatályba.

 (2) Nem lép hatályba a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. 
évi CIV. törvény
a) 96. § (2) bekezdés b) pontja, valamint
b) 111. § (7) bekezdése és (12) bekezdés b)–d) pontja.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
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a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, 
napibér alkalmazása esetén 5870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint,

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, 
napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, 

napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint,
b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, 

napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint.
 (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1)  bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 127 500 forint, 2018. január 1-jétől  

138 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161 000 forint, 2018. január 1-jétől 

180 500 forint.
 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], 
arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

 (5) Részmunkaidő esetén
a) az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés 

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
 (3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c) alapbéren a  közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati 

szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes 
összegét

is érteni kell.
 (4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló  
36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.)  
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e  rendeletben meghatározott, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatás az 1. melléklet]
„c) 11. sora alapján
ca) a  GINOP 5. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak 
előfinanszírozásához a  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 6. § 12. és 14. pontja, 58–62. §-a, valamint 100. §-a,
cb) a  VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak 
előfinanszírozásához a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8.  § 17. és 22.  pontja, 61.  §-a valamint 100.  §-a alapján 
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  A Rendelet 1.  §-ában a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szövegrész 
helyébe a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szöveg lép.

5. §  A Rendelet
a) 2. § c) pontjában a „12. sora” szövegrész helyébe „11. sora” szöveg,
b) 2. § d) pontjában a „13. sora” szövegrész helyébe „12. sora” szöveg,
c) 2. § e) pontjában a „14. sora” szövegrész helyébe „13. sora” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. § d) és e) pontja.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 6. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez
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1. melléklet a  …./2016. (…..) NGM rendelethez 
1. melléklet a 36/2015. (XII.28.) NGM rendelethez 

A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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működő  
szerve-  

zete 
 2   Aktív támogatások                     
 3  225146   Foglalkoztatási és 

képzési támogatások 
Az előirányzat célja a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) alapján a 
foglalkoztatás elősegítése, a 
munkahelyteremtés, a 
munkahelymegőrzés, a munkaerő 
alkalmazkodásának és az 
álláskeresők munkához jutásának 
támogatása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat, és 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. határozza meg. 

természetes 
személyek, egyéni 
vállalkozók, 
gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 
társaságok, egyéb 
civil szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 
költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 
társulások, TB alap 
 

pályázat 
vagy 

kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

visszatérítendő 
támogatás 
esetén a 
hatósági vagy 
támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidő 

Az 
államház-
tartásról 
szóló 
törvény 
végrehaj-
tásáról 
szóló 
368/2011. 
(XII. 31.) 
Korm. 
rendelet 
(a 
továbbiak
ban: Ávr.) 
84. §. (2) 
bekezdése 
szerint. 

állami foglal-
koztatási 
szervként 
eljáró fővárosi 
és megyei 
kormány-
hivatal 

- - 
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4 278778 Szakképzési és 

felnőttképzési támogatások 
Az előirányzat célja a képzési rendszer 
fejlesztésének támogatása, szakképzési 
és felnőttképzési támogatások nyújtása. 
Az előirányzat terhére nyújtható 
támogatásokat a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény (a 
továbbiakban: Szht.), valamint az 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek 
keretében képzéshez, fejlesztő 
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi 
és technikai feltételek fejlesztéséhez, 
szakmai tanulmányi versenyekhez, 
felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj 
nyújtásához, egyes költségvetési 
szervek és a gazdasági kamarák 
feladatai ellátásához nyújtható 
támogatás. 

szakképzési 
hozzájárulásra 
kötelezett, civil 
szervezet, egyházi 
jogi személy, 
költségvetési szerv, 
önkormányzat, 
társulás, egyéb 
közhasznú jogállással 
rendelkező szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági kamara, 
 felnőttképzésben 
részt vevő felnőtt  

pályázat vagy 
kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- Az Ávr. 
84. §. (2) 
bekezdés 
szerint. 

állami 
szakképzési 
szervként 
eljáró Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal 

- - 

5  Passzív kiadások           
6 264590  Álláskeresési 

ellátások 
Az előirányzat célja az álláskeresők 
ellátásának biztosítása. Az előirányzat 
terhére nyújtható ellátásokat és 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. határozza meg. 

természetes személyek, 
gazdasági társaságok, 

EU tagországok 
munkaügyi szervezetei 

kérelem 
alapján, 
hatósági 

határozattal 
 

- egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- - állami 
foglalkoztatási 

szervként 
eljáró fővárosi 

és megyei 
kormány-

hivatal 

- - 

7 199331  Bérgarancia 
kifizetések 

Az előirányzat célja a felszámolás és 
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó 
szervezetek munkavállalói szociális 
biztonságának elősegítése. Az 
előirányzat terhére nyújtható 
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 
1994. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: Bérgarancia törvény) 
határozza meg, az előirányzat terhére 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. szabályozza. 

Bérgarancia törvény 
szerinti felszámolás 
vagy kényszertörlés 
alatt álló gazdálkodó 

szervezetek, 
felszámolás alatt álló 

kölcsönbevevő,  
gazdasági társaságok 

kérelem 
alapján 
hatósági 

határozattal 

- egy 
összegben 

A támogatásról szóló 
határozat jogerőre 

emelkedését követő 
70. nap, vagy ha a 

felszámolási 
zárómérleg 

benyújtására a 
támogatásról szóló 
határozat jogerőre 

emelkedését követő 
70. napot megelőzően 

kerül sor, akkor a 
felszámolási 

zárómérleg benyújtását 
megelőző nap.  

- állami 
foglalkoztatási 

szervként 
eljáró fővárosi 

és megyei 
kormány-

hivatal 

- - 
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8 278790 Működtetési célú 
kifizetések 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
működtetési kiadásainak a biztosítása. 

Magyar Államkincstár, 
Magyar Posta Zrt.  

- - kincstári terhelés 
vagy postai 
utalványdíj 

alapján 

- - állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal, 

állami szakképzési 
szervként eljáró 

Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 

Hivatal 

- - 

9 303835 Start-munkaprogram Az előirányzat célja a  
közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 
31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] 
szerinti közfoglalkoztatási támogatások 
biztosítása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat a 375/2010. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb 
elszámolható kiadásokat az Flt. 
határozza meg. 

költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 

társulások, 
 egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 

társaságok, egyéb civil 
szervezetek, 

egyházi jogi személyek 

kérelem 
alapján, 
hatósági 

szerződéssel 

folyósít-
ható 

egy összegben 
vagy 

részletekben 

- - állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

10  EU-s elő- és 
társfinanszírozás 

          

11 276812  TÁMOP 1.1 
Munkaerőpiaci 
szolgáltatások és 
támogatások 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
hátrányos helyzetű álláskeresők 
foglalkoztathatóságának javítását 
szolgáló, az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró megyei/fővárosi 
kormányhivatalok által megvalósított 
TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci 
szolgáltatások és támogatások 
intézkedés előfinanszírozásához. 

természetes személyek, 
egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 

társaságok, egyéb civil 
szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 

költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 

társulások 
 

pályázat 
vagy 

kérelem 
alapján,  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy összegben, 
vagy 

részletekben 

- Az Ávr. 
84. §. (2) 
bekezdése 
szerint. 

állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 
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12 303857  Foglalkoztathatósá
g és 
Alkalmazkodóképe
sség EU-s 
társfinanszírozása 

Az NFA az európai uniós források 
fogadásához – a TÁMOP keretében 
megvalósuló, a foglalkoztathatóság és az 
alkalmazkodóképesség javítására 
szolgáló prioritásokra tekintettel – 
társfinanszírozással biztosít forrást. 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

- - Magyarország 
2016. évi 
központi 

költségvetéséről 
szóló 2015. évi 

C. törvény 
alapján egy 

összegben, az 
első 

negyedévben 

- - - - - 

13 343117  2014-2020-as 
időszak 
munkaerőpiaci 
programjainak 
előfinanszírozása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás 
keretében megvalósuló állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
megyei/fővárosi kormányhivatalok 
uniós foglalkoztatási programjainak 
előfinanszírozásához. 

természetes személyek, 
egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 

társaságok, egyéb civil 
szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 

költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 

társulások 
 

pályázat 
vagy 

kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat 

folyósít-
ható 

egy összegben 
vagy 

részletekben 

- Az Ávr. 
84. §. (2) 
bekezdése 
szerint. 

 állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

14  Fejezeti stabilitási 
tartalék 

2016. október 1-jét követően a Kormány 
döntése alapján használható fel. 

Magyarország 2016. 
évi központi 
költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 
19. § (7) bekezdésében 
meghatározott 
kormányhatározat 
szerint 

- - Magyarország 
2016. évi 
központi 
költségvetéséről 
szóló 2015. évi 
C. törvény 19. § 
(7) bekezdésében 
meghatározott 
kormányhatáro-
zat szerint. 

- - -  - 
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2. melléklet a /2016. (.....) NGM rendelethez 
 

  1. melléklet a 36/2015. (XII.28.) NGM rendelethez 
 

LXIII. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O 

  
 
 
 
 

1 

   
  
  
  

Áht.  
azono-  

sító 

    
  
  
  
  

Cím
-  

név 

   
  
  
  

Al-  
cím-  
név 

   
  
  
  

Jog-  
cím-  
csop. 
név 

   
  
  
  
  

Jog-
cím 
név 

   
  
  
  
  

Előirányzat célja 

   
  
  
  

Kifizetésben  
részesülők  

köre 

  
  
  

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

   
  
  
  

Támo-  
gatási  
előleg 

   
  
  
  

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

   
  
  
  

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

   
  
  
  
  

Biztosíték 

   
  
   
  
  

Kezelő  
szerv 

   
  
  
  
  

Lebo-
nyo-  
lító 

szerv 

 Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 
 2   Aktív támogatások                     
 3  225146   Foglalkoztatási és 

képzési támogatások 
Az előirányzat célja a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) alapján a 
foglalkoztatás elősegítése, a 
munkahelyteremtés, a 
munkahelymegőrzés, a munkaerő 
alkalmazkodásának és az 
álláskeresők munkához jutásának 
támogatása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat, és 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. határozza meg. 

természetes 
személyek, egyéni 
vállalkozók, 
gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 
társaságok, egyéb 
civil szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 
költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 
társulások, TB alap 
 

pályázat 
vagy 

kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

visszatérítendő 
támogatás 
esetén a 
hatósági vagy 
támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidő 

Az 
államház-
tartásról 
szóló 
törvény 
végrehaj-
tásáról 
szóló 
368/2011. 
(XII. 31.) 
Korm. 
rendelet 
(a 
továbbiak
ban: Ávr.) 
84. §. (2) 
bekezdése 
szerint. 

állami 
foglalkoztatási 
szervként 
eljáró fővárosi 
és megyei 
kormány-
hivatal 

- - 

 

2. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez
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4 278778 Szakképzési és 

felnőttképzési támogatások 
Az előirányzat célja a képzési rendszer 
fejlesztésének támogatása, szakképzési 
és felnőttképzési támogatások nyújtása. 
Az előirányzat terhére nyújtható 
támogatásokat a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény (a 
továbbiakban: Szht.), valamint az 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek 
keretében képzéshez, fejlesztő 
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi 
és technikai feltételek fejlesztéséhez, 
szakmai tanulmányi versenyekhez, 
felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj 
nyújtásához, egyes költségvetési 
szervek és a gazdasági kamarák 
feladatai ellátásához nyújtható 
támogatás. 

szakképzési 
hozzájárulásra 
kötelezett, civil 
szervezet, egyházi 
jogi személy, 
költségvetési szerv, 
önkormányzat, 
társulás, egyéb 
közhasznú jogállással 
rendelkező szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági kamara, 
felnőttképzésben 
részt vevő felnőtt  

pályázat vagy 
kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- Az Ávr. 
84. §. (2) 
bekezdés
e szerint. 

állami 
szakképzési 
szervként eljáró 
Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal 

- - 

5  Passzív kiadások           
6 264590  Álláskeresési 

ellátások 
Az előirányzat célja az álláskeresők 
ellátásának biztosítása. Az előirányzat 
terhére nyújtható ellátásokat, és 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. határozza meg. 

természetes személyek, 
gazdasági társaságok, 

EU tagországok 
munkaügyi szervezetei 

kérelem 
alapján 
hatósági 

határozat útján 
 

- egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- - állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és 
megyei 

kormányhivatal 

- - 

7 199331  Bérgarancia 
kifizetések 

Az előirányzat célja a felszámolás és 
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó 
szervezetek munkavállalói szociális 
biztonságának elősegítése. Az 
előirányzat terhére nyújtható 
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 
1994. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: Bérgarancia törvény) 
határozza meg, az előirányzat terhére 
elszámolható egyéb kiadások körét az 
Flt. szabályozza. 

Bérgarancia törvény 
szerinti felszámolás 
vagy kényszertörlés 
alatt álló gazdálkodó 

szervezetek, 
felszámolás alatt álló 

kölcsönbevevő,  
gazdasági társaságok 

kérelem 
alapján 
hatósági 

határozat útján 

- egy 
összegben 

A támogatásról szóló 
határozat jogerőre 

emelkedését követő 
70. nap, vagy ha a 

felszámolási 
zárómérleg 

benyújtására a 
támogatásról szóló 
határozat jogerőre 

emelkedését követő 
70. napot megelőzően 

kerül sor, akkor a 
felszámolási 
zárómérleg 

benyújtását megelőző 
nap. 

- állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és 
megyei 

kormányhivatal 

- - 
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8 278790 Működtetési célú 

kifizetések 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
működtetési kiadásainak a biztosítása. 

Magyar Államkincstár, 
Magyar Posta Zrt.  

- - kincstári 
terhelés vagy 

postai 
utalványdíj 

alapján 

- - állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal, 

állami szakképzési 
szervként eljáró 

Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 

Hivatal 

- - 

9 303835 Start-munkaprogram Az előirányzat célja a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 
31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] 
szerinti közfoglalkoztatási támogatások 
biztosítása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat a 375/2010. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb 
elszámolható kiadásokat az Flt. 
határozza meg. 

költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 

társulások, 
 egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 

társaságok, egyéb civil 
szervezetek, 

egyházi jogi személyek 

kérelem 
alapján 
hatósági 

szerződéssel 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- - állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

10  EU-s elő- és 
társfinanszírozás 

          

11 343117  2014-2020-as 
időszak 
munkaerőpiaci 
programjainak 
előfinanszírozása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás 
keretében megvalósuló állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
megyei/fővárosi kormányhivatalok 
uniós foglalkoztatási programjainak 
előfinanszírozásához. 

természetes személyek, 
egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, 
non-profit gazdasági 

társaságok, egyéb civil 
szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 

költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 

társulások 
 

pályázat 
vagy 

kérelem 
alapján  
hatósági 

szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 

okirat útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 

vagy 
részletekben 

- Az Ávr. 
84. §. (2) 
bekezdése 
szerint. 

 állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 
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	A Kormány 425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
	a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

	2016. évi CLXXXII. törvény
	egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról*

	A nemzetgazdasági miniszter 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
	a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

	A Kormány 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

	A Kormány 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

	A nemzetgazdasági miniszter 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
	HIRDETMÉNYEK


	II. GAZDASÁG
	A Kormány 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
	a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

	A Kormány 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

	Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye
	kijelölt szervezetnek − a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti − közzétételéről


	III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
	2016. évi CXLV. törvény
	egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

	2016. évi CXLVI. törvény
	a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról*

	A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelete
	a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 
36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról



