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Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

2019. évi XCIX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról*

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik
a) a belterületbe vont ingatlan,
b) a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének
visszterhes átruházása.”

2. §  Az Itv. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke
a) a  18.  § (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  ingatlan állami adóhatóság által megállapított szerzéskori 
– megállapítás hiányában a szerzés időpontjára utólagosan megállapított – forgalmi értéke és az állami adóhatóság 
által az átruházás időpontjára megállapított forgalmi értéke különbözete után
b) a  18.  § (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  a)  pont szerint megállapított különbözet és az  értékesített 
vagyoni betét összes vagyoni betétben képviselt arányának szorzata után
90%.”

3. §  Az Itv. 26. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Az  e  § szerinti illetékmentességek, illetékkedvezmények – az  (1)  bekezdés g), h), q) és t)  pontok szerinti 
illetékmentességek kivételével – a 18. § (1a) bekezdése szerinti esetekben nem alkalmazhatóak.”

4. §  Az Itv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  18.  § (1a)  bekezdése szerinti esetekben a  visszterhes vagyonátruházási illetéket az  átruházó fél köteles 
megfizetni.”

5. §  Az Itv. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 18. § (1a) bekezdése szerinti esetben az átruházó fél az (1) bekezdésben említett nyomtatványon nyilatkozik 
arról, hogy a jogügylet tárgya a 102. § (1a) bekezdés a)–b) pontja szerinti vagyontárgy.”

6. §  Az Itv. 102. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény alkalmazásában
a) belterületbe vont ingatlan: az  olyan ingatlan, amelyet a  tulajdonosa, vagyoni értékű jogának jogosítottja 
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának – ajándékozás útján szerzett ingatlan esetén a megajándékozó (több, egymást 
követő ajándékozás esetén valamennyi megajándékozó), a 26. § (1) bekezdés g), h), q), t) pontja szerinti ügylet keretében 
szerzett ingatlan esetén a jogelőd [több, 26. § (1) bekezdés g), h), q) pontja szerinti ügylet esetén valamennyi jogelőd], 
vagy a kapcsolt vállalkozás [több, 26. § (1) bekezdés t) pontja szerinti ügylet esetén valamennyi kapcsolt vállalkozás] 
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának – fennállása ideje alatt, de az ingatlan átruházását megelőző 10 éven belül 
minősítettek belterületté, ide nem értve azt az ingatlant, amelyet az átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy 
azt követően minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés útján szerzett meg;
b) belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság: az olyan gazdálkodó szervezet, amely belterületbe vont ingatlan 
– közvetett vagy közvetlen – tulajdonosa.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az Itv. a következő 102/C. §-sal egészül ki:
„102/C. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XCIX. törvénnyel megállapított 
18. § (1a) bekezdését, 19. § (6) bekezdését, 26. § (21) bekezdését, 27. § (4) bekezdését, 91. § (1a) bekezdését, 102. § 
(1a)  bekezdését azon belterületbe vont ingatlanok, belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni 
betétjének átruházása esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően 
történt.”

8. §  E törvény 2020. február 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi C. törvény
a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról*

I. FEJEZET 
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 66.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés a) pont ae) és ag) alpontjának alkalmazása során azt kell feltételezni, hogy a kedvezményezett 
először a hozamot szerzi meg. Ha a kifizető – kifizető hiányában a kedvezményezett magánszemély – nyilvántartása 
alapján a hozamok nem különíthetőek el a kezelt vagy az alapítványi vagyontól, a magánszemély által megszerzett 
vagyoni érték egészét osztaléknak kell tekinteni. Nem kell jövedelemként figyelembe venni az (1) bekezdés a) pont 
ae) és ag) alpontja szerinti osztalékból azt a részt, amelynek forrása a 67/B. § (14) bekezdés szerinti tartós befektetési 
szerződésből származó hozam. A  jövedelemként figyelembe nem veendő osztalék forrásáról a  vagyonkezelő és 
az alapítvány nyilvántartást vezet.”

2. §  Az Szja tv. 67/B. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Tartós befektetési szerződést köthet az (1) bekezdésben említett magánszemélyen túlmenően:
a) a magánalapítvány magánszemély mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából;
b) a bizalmi vagyonkezelő – a magánszeméllyel mint vagyonrendelővel magánszemély mint kedvezményezett javára 
megkötött – bizalmi vagyonkezelési szerződés teljesítése céljából,
azzal, hogy a szerződés szerint keletkező hozam adókötelezettségére e § rendelkezéseit kell alkalmazni, a hozammal 
kapcsolatban keletkező adókötelezettséget az  alapítványi vagyon, a  kezelt vagyon terhére a  szerződő alapítvány, 
vagyonkezelő teljesíti, az e § szerinti rendelkezést, bevallási kötelezettséget az alapítvány, a vagyonkezelő tesz, teljesít.”

3. §  Az Szja tv. a következő 99. §-sal egészül ki:
„99. § (1) A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel megállapított 3. § 17. pont a) alpont ab) pontja, 17. § (3) bekezdés a) pont 
ab)  alpontja, 18.  § (1)  bekezdése, 57/A.  § (1)  bekezdése a  2019. július 28-ától keletkezett adókötelezettségre is 
alkalmazható.
(2) A  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel megállapított 69. § (5) bekezdés b), c) és d) pontja, a 3. számú melléklet 
V. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 13. pontja a 2019. január 1-jétől 
keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.
(3) A  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpontja a hatálybalépését 
megelőzően keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.
(4) Az 1. számú melléklet 8. pont 2009. december 31-én hatályos 8.12. és 8.28. pontja a 2019. december 31-ét követően 
megszerzett jövedelmekre is alkalmazható, feltéve, hogy a magánszemély az adómentességre 2009. december 31-éig 
jogosultságot szerzett a 2009. december 31-ét megelőzően hatályos szabályok szerint.”

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

5. §  Az Szja tv.
a) 3.  § 17.  pont a)  alpont ab)  pontjában az  „egyéb szálláshely-szolgáltatási” szövegrész helyébe 

a „magánszálláshely-szolgáltatási” szöveg,
b) 17.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „egyéb szálláshely-szolgáltatási” szövegrész helyébe 

a „magánszálláshely-szolgáltatási” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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c) 18.  § (1)  bekezdésében az  „egyéb szálláshely-szolgáltatást” szövegrész helyébe a  „magánszálláshely-
szolgáltatást” szöveg,

d) 57/A.  § (1)  bekezdésében az  „egyéb szálláshely-szolgáltatási” szövegrész helyébe a  „magánszálláshely-
szolgáltatási” szöveg,

e) 69. § (5) bekezdés b) pontjában a „(2a) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése” szöveg, c) pontjában 
a „(4)  bekezdés” szövegrész helyébe a „(7)  bekezdés” szöveg, d)  pontjában a „(4)  bekezdés” szövegrészek 
helyébe a „(7) bekezdés” szöveg,

f ) 3. számú melléklet V. A  jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 
13. pontjában az „a jövedelem után a magánszemély által” szövegrész helyébe az „a nemleges nyilatkozatot 
benyújtó mezőgazdasági kistermelő által saját maga után” szöveg, az „adó” szövegrész helyébe az „adó, kivéve 
ha a kistermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt magasabb 
összeg után fizeti meg a szociális hozzájárulási adót” szöveg

lép.

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

6. §  A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 7. § (27) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(27) Az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása az (1) bekezdés x) pont xa) alpontjában foglaltakat választása 
szerint alkalmazza. Az  (1)  bekezdés x)  pont xa)  alpontjában foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy az  ingatlant 
nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása az  adóévre vonatkozó társasági adóbevallással egyidejűleg rendelkezzen 
az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza az (1) bekezdés ty) pontja 
szerinti jogosult adózónál végzett beruházás, felújítás bekerülési értéke, vagy bekerülési érték növekménye 
kétszeresének összegét, az (1) bekezdés ty) pontja szerinti csökkentés egészben vagy meghatározott részben történő 
igénybevétele mellőzésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az  ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása 
által érvényesíthető adóévi összeget. Az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó által adott nyilatkozat(ok)ban 
meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult adózó által az (1) bekezdés 
ty) pontja alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az ingatlant nyilvántartó adózó 
kapcsolt vállalkozása és az (1) bekezdés ty) pontja szerinti jogosult egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szereplő 
adatokról a  nyilatkozat kiállítója, valamint a  kedvezményezett az  adóévre vonatkozó társasági adóbevallásban 
adatszolgáltatásra kötelezett.”

7. §  A Tao. törvény 9. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Abban az  adóévben, amelyben az  alapítvány, a  közalapítvány, az  egyesület, a  köztestület az  egyesülési 
jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a  társasági adó alapja  
– az  (1)–(9) bekezdéstől eltérően – az adózás előtti eredmény, módosítva a 7–8. §-ban, a 16. §-ban, a 18. §-ban és 
a 28. §-ban, valamint a VII. Fejezetben foglaltakkal.”

8. §  A Tao. törvény
a) 20.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „pénzeszközök birtoklása” szövegrész helyébe a „pénzeszközök átvétele, 

birtoklása” szöveg,
b) 24/A. § (13a) bekezdésében a „fizetendő adóként” szövegrész helyébe a „fizetendő adóelőlegként, adóként” 

szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a Tao. törvény 5. számú melléklet 12. pontja.

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

10. §  Hatályát veszti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (5) bekezdése.
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4. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 
módosítása

11. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 
25.  § (2)  bekezdésében az „alkalmaz, vagy áttér az  egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá” szövegrész helyébe 
az „alkalmaz” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a Katv.
a) 2. § 3. pontjában a „vagy a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az Szt. hatálya alá nem tartozó egyszerűsített 

vállalkozói adóalany esetén az egyszerűsített vállalkozói adó alapja,” szövegrész,
b) 3. § záró szövegrészében a „vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot” szövegrész,
c) 26.  § (3)  bekezdésében a  „vagy egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallásában,” szövegrész és 

az „egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás” szövegrészek.

II. FEJEZET 
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

13. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) 165.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható a 85. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb oktatás nyújtása 
esetén.”

14. §  Az Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A számla kötelező adattartalma a következő:
d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének]
„dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc 
számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást 
teljesítették, feltéve, hogy a  termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, 
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;”

15. §  Az Áfa tv. 257/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/F.  § Az  adóalany az  állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján a  bevallások 
utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, az  adó megállapításához való jog elévülési idején belül 
kezdeményezheti a  20.  § (5)  bekezdése, 30.  § (4)  bekezdése, 45/A.  § (5)  bekezdése, 80.  § (2)  bekezdés b)  pontja, 
80/A. § (1) bekezdése, 88. § (1) bekezdése, 192. § (1) bekezdése, 196/G. § (1) bekezdése, 197. § (1) bekezdése, 212/A. § 
(1) bekezdése, 218. § (1) bekezdése, 220. § (1) bekezdése, 224. § (1) bekezdése szerinti választásának vagy választása 
hiányának módosítását, feltéve, hogy a módosítás nem érinti az általa megállapított és bevallott adóalap, fizetendő 
adó és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét.”

16. §  Az Áfa tv. a következő 336. §-sal egészül ki:
„336. § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya – az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 
2020. január 1. napjával történő hatályon kívül helyezése következtében keletkező adóalanyiságához kapcsolódóan – 
2020. január 15. napjáig teljesíti az  Art. 16.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget. A  határidő 
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(2) Nyilatkozattétel hiányában úgy kell tekinteni, hogy az adóalany 2020. január 1. napjától e törvénynek a választás 
hiányában rá irányadó szabályait alkalmazza.”

17. §  Az Áfa tv. a következő 337. §-sal egészül ki:
„337. § Az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt – az egyéb, e törvényben meghatározott feltételek 
fennállása esetén – teljesíti az olyan 2020. július 1-jét megelőzően, de 2020. június 30-át követő teljesítési időponttal 
kibocsátott, kiállított, 100  000 forintot el nem érő áthárított adót tartalmazó számla is, amely nem tartalmazza 
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a  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel módosított 169. § d) pont dc) alpontja szerinti adatot.”

18. §  Az Áfa tv. a következő 338. §-sal egészül ki:
„338. § (1) E törvény 10. számú melléklete 2020. június 30. napján hatályos 1–4., 12–13. pontjait kell alkalmazni azon 
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén, amely alapján az  adóalany 2020. június 30. napját magában 
foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol levonási jogot, veszi figyelembe a  módosítás vagy érvénytelenítés 
hatását.
(2) E törvény 10. számú melléklete 2020. június 30. napján hatályos 5. és 7–8. pontját kell alkalmazni a 2020. július 1. 
napja előtt kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén. E törvény 10. számú melléklete 2020. június 
30. napján hatályos 6. pontját kell alkalmazni a 2020. július 1. napja előtt kiállított számla, számlával egy tekintet alá 
eső okirat esetén.”

19. §  Az Áfa tv. a következő 339. §-sal egészül ki:
„339. § E törvény 10. számú melléklete 2020. december 31. napján hatályos 1. és 2. pontját kell alkalmazni a 2020. június 
30-át követően, de 2021. január 1. napja előtt kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 
esetén.”

20. §  Az Áfa tv.
1. 163. § (2) bekezdés c) pontjában a „15 napon belüli” szövegrész helyébe a „8 napon belüli”,
2. 165. § (1) bekezdés a) pontjában a „85. § (1) bekezdés és 86. § (1) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „85. § 

(1) bekezdés a), b), d), f )–o) pontja és a 86. § (1) bekezdés a)–i), l), m) pontja szerint”
szöveg lép.

21. §  Az Áfa tv. 10. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. §  Az Áfa tv. 10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

23. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdése a következő 17a. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. étrend-kiegészítő: az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében ekként meghatározott és forgalomba 
hozatalra bejelentett (beleértve az  Európai Gazdasági Térség más tagállamában fogalomban lévő termék első 
bejelentésének a rendelet szerinti belföldi benyújtását is) termék;”

 (2) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 7. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
ellenőrzött energiatermék:)
„b) –  az ezen alpontban felsorolt, etil-alkoholt tartalmazó termékek kivételével  – a  2710 12 21, 2710 12 25 és 
2710 19 29 KN-kód szerinti ömlesztetten szállított termék, valamint a 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 31–2710 19 25, 
2710 19 31–2710 19 67 és a 2710 20 11–2710 20 38 KN-kód szerinti termék,”

 (3) A Jöt. 3. § (2) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan)
„17. fűtőolaj: a 2710 19 62–2710 19 67 és a 2710 20 32–2710 20 38 KN-kód szerinti termék;”

 (4) A Jöt. 3. § (3) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 19, 2208 20 28, – az armagnac kivételével – 2208 20 69, 2208 20 88, 
2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 
és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;”
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24. §  A Jöt. 19. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve)
„k) az adózott jövedéki termék felhasználásával előállított étrend-kiegészítőt.”

25. §  A Jöt. 67. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható
a)
„ac) szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes 
alkoholtermékkel és alkoholtermékkel – kivéve a 3. § (1) bekezdés 17a. pontja és (3) bekezdés 1. pont c) alpontja 
szerinti terméket –, valamint”
[a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az üzemanyagkártyával értékesített 
(beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról a felek írásban 
megállapodtak –, továbbá – az adóraktár engedélyesét kivéve – üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése,]

26. §  A Jöt. 74. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal 
az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve)
„k) az étrend-kiegészítőt.”

27. §  A Jöt. 150. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:
„(24) A 19. § (1) bekezdés k) pontja, a 67. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 74. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
rendelkezést az e bekezdés hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásban is alkalmazni kell.”

III. FEJEZET 
HELYI ADÓK

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

28. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) E törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki az államra, a helyi önkormányzatra, a nemzetiségi 
önkormányzatra, a költségvetési szervre, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány fenntartásában álló közhasznú 
szervezetként működő felsőoktatási intézményre, az egyházi jogi személyre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, 
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter 
felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, valamint a helyi iparűzési adó vonatkozásában 
a  Magyar Nemzeti Bankra, az  Országos Betétbiztosítási Alapra, a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek 
biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014.  évi XXXVII.  törvényben meghatározott 
Szanálási Alapra, a Befektető-védelmi Alapra és a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési 
intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alapra.”

29. §  A Htv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén – a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az adó 
alapja a nettó árbevétel, csökkentve
a) az  eladott áruk beszerzési értéke és a  közvetített szolgáltatások értéke, együttes – a  (4)–(10)  bekezdésben 
meghatározottak szerint számított – összegével,
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.”
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30. §  A Htv. 40/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat rendelete – valamennyi vállalkozóra azonos feltételekkel – határozhatja meg, hogy a vállalkozó 
az  alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának 
megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.”

31. §  A Htv. VI. fejezete a következő 51/J. §-sal egészül ki:
„51/J.  § (1) 2019. december 31-én az  egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany a  helyi iparűzési 
adóalapját a  2019.  évben kezdődő adóévre a  2019. december 31-én hatályos 39/B.  § (1)  bekezdése szerint is 
megállapíthatja.
(2) Nem kell a  41.  § (9)  bekezdés rendelkezését alkalmaznia a  2019-ben kezdődő adóévben a  társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (11) bekezdése szerinti szervezetnek.”

32. §  A Htv. 39/B. § (10) bekezdésében az „az (1)–(2)” szövegrész helyébe a „a (2)” szöveg lép.

33. §  Hatályát veszti a Htv.
a) 39/B. § (1) bekezdése
b) 39/B. § (11) bekezdése
c) 39/B. § (13) bekezdése
d) 52. § 39. pontja.

IV. FEJEZET 
ILLETÉKEK

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

34. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) „A bizalmi vagyonkezelés keretében történő 
vagyonszerzés illetékkötelezettsége” című alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A bizalmi vagyonkezelés keretében történő és a vagyonkezelő alapítvány vagyonkezelésével 
összefüggő vagyonszerzés illetékkötelezettsége
17/D.  § (1) Nem tárgya az  ajándékozási illetéknek az  állami adóhatósághoz bizalmi vagyonkezelőként bejelentett 
személynek, szervezetnek (a  továbbiakban: bizalmi vagyonkezelő), továbbá a  vagyonkezelő alapítványnak 
(a  továbbiakban együtt: vagyonkezelő) a  Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés 
(a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: szerződés), továbbá a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényben 
meghatározott alapítói vagyonrendelés (a továbbiakban: alapítói vagyonrendelés) keretében történő vagyonszerzése 
– ideértve a vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában megvalósuló vagyonszerzést is –, kivéve a bizalmi 
vagyonkezelő kedvezményezettként történő vagyonszerzését.
(2) A kezelt vagyon és annak hasznai kedvezményezett általi megszerzését az illetékkötelezettség vonatkozásában 
úgy kell tekinteni, mintha a kedvezményezett a kezelt vagyont és annak hasznait közvetlenül a vagyonrendelőtől, 
alapítótól szerezte volna. Ha a  szerződés, alapítói vagyonrendelés a  szerződéskötést, alapítói vagyonrendelést 
megelőzően a vagyonrendelő és a kedvezményezett vagy az alapító és a kedvezményezett között létrejött visszterhes 
jogviszonyra tekintettel valósult meg, a kezelt vagyon és annak hasznai megszerzésekor a kedvezményezett e törvény 
visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó szabályai szerint köteles fizetni visszterhes vagyonátruházási 
illetéket.
(3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a kezelt vagyon és annak hasznai vagyonrendelő, alapító általi megszerzése, 
ideértve a vagyonrendelő, alapító kedvezményezettként történő vagyonszerzését is.
(4) A kedvezményezett illetékkötelezettsége a vagyon tényleges megszerzése napján keletkezik.”

35. §  Az Itv. 102. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„u) vagyonkezelő alapítvány: a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti vagyonkezelő alapítvány, továbbá 
a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a vagyonkezelő alapítványokról szóló 
törvény által előírt, a vagyonkezelő alapítványok alapítására és működésére vonatkozó feltételeket;”
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V. FEJEZET 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ 
MÓDOSÍTÁSOK

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

36. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.  évi LII.  törvény (a  továbbiakban: Szocho tv.) 9.  §-a a  következő 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Nem terheli szociális hozzájárulási adó azt a jövedelmet, amely az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi 
XLIII. törvény 2019. december 31-én hatályos 18. § (4) bekezdése alapján mentesül a személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség alól.”

37. §  A Szocho tv. a következő 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B. § A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019.  évi C.  törvénnyel megállapított 9.  § (11)  bekezdés a  2019. január 1-jétől keletkezett 
adókötelezettségre is alkalmazható.”

38. §  A Szocho tv. 9.  § (5)  bekezdésében az „a nem eva adóalany egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe a „az egyéni 
vállalkozó” szöveg lép.

39. §  Hatályát veszti a Szocho tv.
1. 1. § (7) bekezdése,
2. 6. § (2)–(5) bekezdése,
3. 20. §-a,
4. 24. §-ában a „vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény” szövegrész.

VI. FEJEZET 
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

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

40. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvény (a továbbiakban: Art.) 114/B. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozás engedélyezésére irányuló kérelem az  adóév utolsó előtti 
hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig, a tevékenységét év közben kezdő személy 
esetén az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg nyújtható be. A határidő elmulasztása 
esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.”

41. §  Az Art. 131. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton tájékoztatja a felügyeleti szolgáltatót a naplóállomány adatairól, 
ha a tájékoztatás az automataberendezés és az állami adó- és vámhatóság szervere közötti – felügyeleti szolgáltató 
rendszere útján megvalósuló – kommunikáció fenntartásával, az automataberendezés által történő adatszolgáltatás 
küldésének biztosításával összefüggő technikai probléma elhárítása érdekében, jogszabályban előírt kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges.”

42. §  Az Art. a következő 264/A. §-sal egészül ki:
„264/A.  § [Lekérdező felület biztosítása nagy összegű adóhiánnyal és nagy összegű adótartozással rendelkező adózók 
adataihoz]
Az állami adó- és vámhatóság az Áfa tv. 77. § (7) bekezdés e) pontja szerinti feltétel ellenőrzése érdekében a honlapján 
lekérdezési lehetőséget biztosít a  263. és 264.  § szerinti, 2014. december 31-ét követően keletkezett adatokra 
vonatkozóan. A lekérdezési lehetőség biztosítása nem érinti a 263. és 264. § szerinti közzétételi kötelezettséget.”
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43. §  Az Art. 267. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„267. § [Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről]
(1) Ha az adóhatóság az ellenőrzése során olyan, több adózót – egymással összefüggő módon – érintő kapcsolatot, 
tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülését végleges 
döntéssel állapította meg, azt az érintettek tudomására hozza.
(2) Ha az állami adó- és vámhatóság a foglalkoztató ellenőrzése során olyan, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó tényt, 
körülményt észlel, amellyel összefüggésben az  adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülését végleges 
döntéssel megállapította, ezt a tényt az érintett foglalkoztatottak tudomására hozza. Az állami adó- és vámhatóság 
az  e  bekezdés szerinti tényeket, körülményeket abban az  esetben is az  érintett tudomására hozza, ha annak 
jogviszonya az adózóval már nem áll fenn a tájékoztatás időpontjában.”

44. §  Az Art. a következő 274/E. §-al egészül ki:
„274/E. § [A 2019. adóévi társasági adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó átmeneti rendelkezés]
A Tao tv. 29/A.  § (82)  bekezdését alkalmazó adózó az  adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó fizetési bevallási 
kötelezettségét a  2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napjáig teljesíti. Ha az  adózó negyedéves előlegfizetésre 
kötelezett, úgy az utolsó negyedévi előlegét az előlegkiegészítéssel egyidejűleg teljesíti.”

45. §  Az Art. a következő 274/F. §-al egészül ki:
„274/F.  § [Átmeneti rendelkezés az  egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs 
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseihez]
E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt 
szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvénnyel megállapított 113/A. § és a 113/B. § szerinti rendelkezéseit 
első alkalommal a 2020. március 1-jét követően teljesített bejelentésekre kell alkalmazni.”

46. §  Az Art.
1. 132. § (12) bekezdésében az „A (7) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (10) bekezdés” szöveg,
2. 199. § (2) bekezdésében az „egészségügyi hozzájárulás-fizetési” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási 

adó-fizetési” szöveg,
3. 3.  melléklet I./Általános rendelkezések 4.  alpontjában az „egészségügyi hozzájárulást” szövegrész helyébe 

a „szociális hozzájárulási adót” szöveg
lép.

47. § (1) Hatályát veszti az Art. 235. § szakaszcímében az „élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző” szövegrész.
 (2) Hatályukat vesztik az Art. 2. melléklet I. pont A alpont 1. pontjában az „az egészségügyi hozzájárulásáról,” szövegrészek.

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

48. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.  évi CLI.  törvény (a  továbbiakban: Air.) 136.  §-a a  következő g)  ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„g) az ügyintézési határidőre és az adóhatóság előtti képviseletre vonatkozó részletes szabályokat.”

VII. FEJEZET 
VÁMIGAZGATÁS

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

49. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtv.) 152. § (3) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Biztosítékként azt az  eredeti garanciavállaló nyilatkozatot kell elfogadni, amely az  uniós vámjogszabályok vonatkozó 
rendelkezésein túl tartalmazza)
„e) a  kötelezettségvállalás kezdő időpontjára, illetve határozott idejű kötelezettségvállalás esetén annak kezdő és 
végső időpontja közötti időtartamra, azaz az érvényességi idejére vonatkozó esetleges hivatkozást,”
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 (2) A Vámtv. 152. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Biztosítékként azt az  eredeti garanciavállaló nyilatkozatot kell elfogadni, amely az  uniós vámjogszabályok vonatkozó 
rendelkezésein túl tartalmazza)
„g) a  155/A.  § (5)  bekezdés a)  pontjában foglaltakkal összefüggésben a  lejárati időpontra vonatkozó hivatkozást, 
abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás csak Magyarország területére szól és tárgyi hatálya az árutovábbítási 
eljárásra nem terjed ki,”

50. § (1) A Vámtv. 212. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) a  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásba történő felvétel és törlés végrehajtására, a  nyilvántartás 
vezetésének szabályaira, a nyilvántartásba vett személyek kötelező továbbképzésére, valamint a kreditpont minősítési 
eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Vámtv. 212. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) a vámjogi szakértői hatósági képzés és hatósági vizsga részletszabályait, továbbá a vámjogi szakértői hatósági 
képzést lebonyolító képző szervek, és a hatósági vizsga lebonyolítására megbízással foglalkoztatható vizsgabiztosok 
nyilvántartásba-vételi eljárásának szabályait, valamint a  hatósági vizsga és a  vizsgabizottság díjának mértékére és 
megfizetésére vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

51. §  A Vámtv. 213. § (1) bekezdése az alábbi 20. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„20. a  vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, a  vámtanácsadói, illetve vámügynöki 
igazolvány pótlásáért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való 
törlésért, valamint a kreditpont-minősítési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

52. §  A Vámtv.
a) 34. § (1) bekezdésében a „Más tagállamban” szövegrész helyébe az „Az Európai Unió más tagállamában” szöveg,
b) 155/A. § (6) bekezdésében az „akkor az (2)–(5) bekezdéstől eltérően a biztosítékot felszabadítása” szövegrész 

helyébe az „akkor a (2)–(5) bekezdéstől eltérően a biztosíték felszabadítása” szöveg
lép.

53. §  Hatályát veszti a Vámtv. 213. § (1) bekezdés 21. pontja.

VIII. FEJEZET 
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

54. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény (a  továbbiakban: NAV tv.) 16/F.  §-a a  következő  
(6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan 
visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a  jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas 
elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.
(7) A  nyilatkozattevő személyének (6)  bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a  nyilatkozattevő fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása.
(8) A  (6)  bekezdéstől eltérően a  kinevezés, a  hivatásos állományba való felvétel és annak elfogadása, a  kinevezés, 
illetve a hivatásos szolgálati jogviszony módosítása, a kormányzati szolgálati jogviszony, illetve a hivatásos szolgálati 
jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, a  fegyelmi, kártérítési ügyben hozott 
határozat, a  sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, az  összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló 
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felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással kiadmányozható.”

55. §  A NAV tv. 16/G. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más 
személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.”

56. §  A NAV tv. 16/G. §-a a következő (8)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  írásbeli jognyilatkozatokat a  kormánytisztviselők, ügykezelők és pénzügyőrök esetében a  16/F.  § (6) és 
(8) bekezdése szerint kell kiadmányozni. Az írásbeli jognyilatkozatokat az (1) bekezdés, valamint a (9)–(12) bekezdés 
szerint kell kézbesíteni.
(9) Az  elektronikus dokumentum kézbesítésére az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14.  §-ában, valamint 15.  § (2) és 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy 
ügyfél alatt a  kormánytisztviselőt, ügykezelőt és pénzügyőrt, elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt pedig 
a NAV szervet kell érteni.
(10) A  kormánytisztviselő, ügykezelő és a  pénzügyőr köteles az  írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és 
az elektronikus dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében az E-ügyintézési tv. szerinti, a Kormány 
által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az  ehhez tartozó biztonságos kézbesítési 
szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezni és a  biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus 
elérhetőségét a  foglalkoztatójával közölni. A kormánytisztviselő, ügykezelő és a pénzügyőr e kötelezettségét – ha 
törvény eltérően nem rendelkezik – a kinevezését, illetve a hivatásos állományba való felvételt követő 15 napon belül 
köteles teljesíteni.
(11) Az  E-ügyintézési tv. 15.  § (3)  bekezdésétől eltérően, ha a  szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a  küldeményt 
a  címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az  elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni 
a második értesítésről szóló igazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon.
(12) Ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése (vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása) 
bármely okból nem lehetséges, vagy az  a  jogviszony létesítéséről rendelkezik, az  elektronikusan kiadmányozott 
jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban erre 
feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít. A záradéknak tartalmaznia 
kell a  záradékolásra jogosult személy aláírását, a  záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a  papíralapú 
kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A címzettel a papíralapú kiadmányt kell 
közölni.”

57. §  A NAV tv. 18. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  Kttv. 39.  § (7)  bekezdése szerinti megfelelési kötelezettséget azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
amennyiben a kormánytisztviselő a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alá kerül, a munkáltatói 
jogkör gyakorlója köteles méltatlansági eljárást indítani. Amennyiben a  méltatlanság nem állapítható meg, de 
a munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás lefolytatását indokoltnak tartja, a méltatlansági eljárás befejezését 
követő 15 napon belül fegyelmi eljárást indíthat.”

58. §  A NAV tv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 103/B. §-sal egészül ki:
„103/B.  § (1) A  2019. december 31-én kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő és ügykezelő, 
valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló pénzügyőr köteles a Versenyképesebb Magyarországért program 
egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019.  évi C.  törvénnyel 
megállapított 16/G. § (10) bekezdése szerinti szolgáltatással 2020. január 1. napjától rendelkezni.
(2) A  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló 2019.  évi C.  törvénnyel megállapított 16/F–16/G.  §-ban meghatározott elektronikus 
dokumentumokra vonatkozó szabályokat olyan okiratok vonatkozásában, amelyek érvényességéhez nem 
szükséges a foglalkoztatott jognyilatkozata, 2020. március 31. napjától, amelyek érvényességéhez a foglalkoztatott 
jognyilatkozata szükséges, 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

59. §  Hatályát veszti a NAV tv. 19/G. § (3) bekezdése.
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60. §  A NAV tv. 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

IX. FEJEZET 
SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

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

61. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:)
„g) a pótbefizetés összegét a lekötött tartalékkal szemben, ha a pótbefizetésből származó követeléséről a gazdasági 
társaság tulajdonosa (tagja) lemond, a lemondás időpontjával.”

62. §  Az Szt. 38. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A gazdasági társaságnál a lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegét az eredménytartalék javára kell 
átvezetni, amennyiben a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a pótbefizetésből származó követeléséről lemond, 
a lemondás időpontjával.”

63. §  Az Szt. 136. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  vagyonmérleget (a  vagyonmérleg-tervezetet, a  végleges vagyonmérleget) és az  azt alátámasztó 
vagyonleltárt (a vagyonleltár-tervezetet, a végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni az egyes jogi 
személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény előírásai alapján, a  könyvvizsgálat célja annak 
megállapítása, hogy a vagyonmérleget, valamint az azt alátámasztó vagyonleltárt a 136–141. § szerint állították-e 
össze. Az átalakulás számviteli bizonylata a vagyonmérleg és az azt alátámasztó vagyonleltár.”

64. §  Az Szt. 139. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmazza:)
„e) a jogelőd gazdasági társaságnál a lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegéből az eredménytartalékba 
átvezetett összeget, ha a pótbefizetésből származó követeléséről az átalakulás során a gazdasági társaság tulajdonosa 
(tagja) lemond.”

65. §  Az Szt. 177. §-a a következő (79) és (80) bekezdéssel egészül ki:
„(79) E törvénynek a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló 
törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel megállapított 37. § (1) bekezdés g) pontját, 38. § (11) bekezdését, 
80. § (2) bekezdését, 114/B. § (4) bekezdés e) pontját, 139. § (2) bekezdés e) pontját először a 2020. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(80) E törvénynek a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló 
törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvénnyel megállapított 37. § (1) bekezdés g) pontját, 38. § (11) bekezdését, 
114/B. § (4) bekezdés e) pontját, 139. § (2) bekezdés e) pontját a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
is alkalmazni lehet.”

66. §  Az Szt.
1. 2/A.  § (2)–(4)  bekezdésében az  „Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a  kisadózó” szövegrész 

helyébe az „A kisadózó” szöveg,
2. 35.  § (4)  bekezdésében a  „bejegyzés időpontjával” szövegrész helyébe a  „bejegyzés időpontjával, illetve 

ha a változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával” szöveg,
3. 80. § (2) bekezdésében a „100 ezer forint” szövegrész helyébe a „200 ezer forint” szöveg,
4. 114/B. § (4) bekezdés e) pontjában a „javára vagy terhére elszámolt összegek,” szövegrész helyébe a „javára vagy 

terhére elszámolt összegek [ideértve a kapott pótbefizetés azon összegét is, amely esetében a pótbefizetésből 
származó követeléséről a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) lemondott],” szöveg,

5. 141.  § (3)  bekezdésében az „az átalakulás időpontjával” szövegrész helyébe az „az átalakulás (beolvadás, 
kiválás) napját követő nappal” szöveg,

6. 144. §-ában a „136–143.” szövegrész helyébe a „136–141.” szöveg
lép.
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67. §  Hatályát veszti az Szt.
1. 2/A. § (1) és (2) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve” szövegrész,
2. 2/A. § (5) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve” szövegrészek,
3. 11. § (2) bekezdésében a „valamint annál az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozónál, amely nyilvántartásait e törvény szerint vezeti,” szövegrész,
4. 87. § (2) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adó,” szövegrész,
5. 141. § (2) bekezdésében az „és 142–143.” szövegrész.

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

68. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/E.  § (1) Az  537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) alkalmazásában 
a közfelügyeleti hatóság minősül illetékes hatóságnak.
(2) A  közfelügyeleti hatóság a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység folytatásához 
szükséges igazolással vagy engedéllyel kapcsolatos eljárás, a minősítési eljárás, a bank könyvvizsgálatához szükséges 
igazolással kapcsolatos eljárás, a 117. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott közfelügyeleti hatóság egyetértéséhez 
kapcsolódó eljárások, a  minőségellenőrzési eljárás, a  rendkívüli minőségellenőrzési eljárás, a  172/A.  § szerinti 
fellebbezési eljárás, a 189. § (1) bekezdés szerinti eljárások, a 195. § (1) bekezdése szerinti eljárás és a kamara feletti 
közfelügyeleti törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében kezeli az  eljárásban részt vevő természetes 
személyek azonosítására szolgáló természetes személyazonosító adatokat, továbbá a tényállás tisztázásához, valamint 
az  eljárás megindítását megalapozó körülmények vizsgálatához szükséges személyes adatokat és az  eljárással 
összefüggésben keletkezett adatokat.
(3) A  közfelügyeleti hatóság a  tudomására jutott adatokat nyilvántartja és megőrzi. A  közfelügyeleti hatóság 
a (2) bekezdés szerinti eljárásokkal összefüggésben kezelt személyes adatot annak a naptári évnek az utolsó napjától 
számított 10 évig tartja nyilván, amelyben a (2) bekezdés szerinti eljárás lezárásra került.”

69. §  A Kkt. 9/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  közfelügyeleti hatóság által lefolytatott hatósági eljárásokban az  ügyfelek elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek.”

70. §  A Kkt. 9/G. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közfelügyeleti hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolás megadásáról szóló döntésről, – a döntés véglegessé 
válásával egyidejűleg – annak nyilvántartásba vétele céljából tájékoztatja a kamarát.”

71. §  A Kkt. 9/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfelügyeleti hatóság a 9/G. § (1) és (2) bekezdés szerinti igazolás visszavonásáról szóló döntésről, – a döntés 
véglegessé válásával egyidejűleg – annak nyilvántartásba vétele céljából tájékoztatja a kamarát.”

72. § (1) A Kkt. 33. § (1) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki:
(A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása – az  egyes kamarai tagokra vonatkozóan – a  következő adatokat 
tartalmazza:)
„r) a 11. § (1a) bekezdés szerinti egyéni vállalkozói jogviszony fennállása,
s) a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolás megadásáról, 
valamint visszavonásáról szóló hatósági döntések.”

 (2) A Kkt. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kamara az újonnan nyilvántartásba vettek nyilvántartási számát, nevét, címét a kamara lapjában közzéteszi, 
továbbá biztosítja, hogy a  nyilvános adatok a  kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon 
megtekinthetők legyenek. A  kamara a  nyilvántartásból töröltek nyilvántartási számát, nevét és a  kamarai tagság 
megszűnésének időpontját a kamara lapjában és a kamara holnapján közzéteszi.”



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 17

73. §  A Kkt. III. Fejezete a következő 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § A közfelügyeleti hatóság a 35. § és a 35/A. § (1) bekezdése szerinti engedély megadásáról szóló döntésről, 
– a döntés véglegessé válásával egyidejűleg – annak nyilvántartásba vétele céljából tájékoztatja a kamarát.”

74. §  A Kkt. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közfelügyeleti hatóság a  35.  § és a  35/A.  § (1)  bekezdése szerinti engedély visszavonásáról szóló döntésről, 
– a döntés véglegessé válásával egyidejűleg – annak nyilvántartásba vétele céljából tájékoztatja a kamarát.”

75. §  A Kkt. 44. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása – az egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan – a következő adatokat tartalmazza:)
„r) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges engedély megadásáról, 
valamint visszavonásáról szóló hatósági döntések.”

76. §  A Kkt. 158. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottság éves munkaterv és éves minőségellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. A terveket, valamint 
a  végrehajtásukról szóló beszámolókat azok elfogadásától számított nyolc napon belül a  kamara honlapján 
nyilvánosságra hozza. A bizottság az éves minőségellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló mellékletében 
anonimizált módon közzéteszi a  minőségellenőrzési eljárások eredményét és az  eljárásokkal összefüggésben 
alkalmazott szankciókat.”

77. § (1) A Kkt. 172. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kamarai minőségellenőrzéssel összefüggésben a következő intézkedések alkalmazhatók:)
„f ) a felelős személynek és a jogsértés tényének (tartalmának, súlyosságának és időtartamának) a közzététele a kamara 
honlapján.”

 (2) A Kkt. 172. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti közzététel időtartama a közzététel napjától számított 5 év.
(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzbírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni:
a) a könyvvizsgáló cég esetén, annak éves árbevételét,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló esetén, annak jövedelmi viszonyait (éves jövedelmét).
(7) A  kamara a  kamarai tag könyvvizsgálót a  (6)  bekezdés b)  pontja szerinti jövedelmi viszonyai (éves jövedelme) 
igazolására szólíthatja fel. Amennyiben a  kamarai tag könyvvizsgáló ennek nem tesz eleget, úgy a  kamara 
a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett jövedelmi adatokra alapozva állapítja meg a  pénzbírság mértékének 
megállapításakor figyelembe vett (becsült) éves jövedelmet.”

78. § (1) A Kkt. 173/C. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A minőségellenőrzéssel összefüggésben a következő intézkedések alkalmazhatók:)
„h) a  felelős személynek és a  jogsértés tényének (tartalmának, súlyosságának és időtartamának) a  közzététele 
a közfelügyeleti hatóság által az Egységes Kormányzati Portálon.”

 (2) A Kkt. 173/C. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés h) pontja szerinti közzététel időtartama a közzététel napjától számított 5 év.”

 (3) A Kkt. 173/C. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A (7) bekezdés e) pontja szerinti pénzbírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni:
a) a könyvvizsgáló cég esetén, annak éves árbevételét,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló esetén, annak jövedelmi viszonyait (éves jövedelmét).
(16) A  közfelügyeleti hatóság a  kamarai tag könyvvizsgálót a  (15)  bekezdés b)  pontja szerinti jövedelmi viszonyai 
(éves jövedelme) igazolására szólíthatja fel. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló ennek nem tesz eleget, úgy 
a  közfelügyeleti hatóság a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett jövedelmi adatokra alapozva állapítja meg 
a pénzbírság mértékének megállapításakor figyelembe vett (becsült) éves jövedelmet.”

79. §  A Kkt. 177. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni:
a) a könyvvizsgáló cég esetén, annak éves árbevételét,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló esetén, annak jövedelmi viszonyait (éves jövedelmét).
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(3c) A kamara a kamarai tag könyvvizsgálót a (3b) bekezdés b) pontja szerinti jövedelmi viszonyai (éves jövedelme) 
igazolására szólíthatja fel. Amennyiben a  kamarai tag könyvvizsgáló ennek nem tesz eleget, úgy a  kamara 
a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett jövedelmi adatokra alapozva állapítja meg a  pénzbírság mértékének 
megállapításakor figyelembe vett (becsült) éves jövedelmet.”

80. §  A Kkt. 193. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közfelügyeleti hatóságnak az  éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolójában ki kell térnie 
a kamarai minőségbiztosítási rendszer vizsgálata és értékelése, továbbá a minőségellenőrzés során tapasztalt főbb 
hiányosságokra, és a  megtett intézkedésekre. A  közfelügyeleti hatóság a  beszámoló mellékletében anonimizált 
módon közzéteszi a  minőségellenőrzési eljárások eredményét és az  eljárásokkal összefüggésben alkalmazott 
szankciókat.”

81. § (1) A Kkt. 196. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A közfelügyeleti hatóság a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét 
veszélyeztető helyzet észlelése esetén a 195. § (1) bekezdése szerinti eljárás alapján rendelkezésére álló tények elemzése, 
értékelése, mérlegelése alapján a következő intézkedések alkalmazhatók:]
„j) a  felelős személynek és a  jogsértés tényének (tartalmának, súlyosságának és időtartamának) a  közzététele 
a közfelügyeleti hatóság által az Egységes Kormányzati Portálon.”

 (2) A Kkt. 196. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti közzététel időtartama a közzététel napjától számított 5 év.”

82. §  A Kkt.
1. 44. § (3) bekezdésében az „l) és m)” szövegrész helyébe az „l), m) és r)” szöveg,
2. 97. § (4a) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szöveg,
3. 177. § (2) bekezdésében az „évében esedékes éves kamarai tagdíj” szövegrész helyébe az „évében esedékes 

éves kamarai tagdíj – ha az még nem ismert, akkor a megelőző évben esedékes éves kamarai tagdíj –” szöveg, 
az „évében esedékes éves hozzájárulási díj” szövegrész helyébe az „évében esedékes éves hozzájárulási díj – ha 
az még nem ismert, akkor a megelőző évben esedékes éves hozzájárulási díj –” szöveg

lép.

83. §  Hatályát veszti a Kkt.
1. 41. § (7) bekezdésében az „– az (1) bekezdés d) pont kivételével –” szövegrész,
2. 172. § (4) bekezdés c) pontjában a „  , például a könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a kamarai tag 

könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve” szövegrész,
3. 173/C. § (7c) bekezdés c) pontjában a „(különösen a könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a kamarai 

tag könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve)” szövegrész,
4. 177. § (3a) bekezdés c) pontjában a „ , különösen a könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a kamarai tag 

könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve” szövegrész.

X. FEJEZET 
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

16. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

84. §  Nem lép hatályba az  egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 8. § (2) bekezdése.

85. §  Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 
módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 251. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 8. § (1) bekezdése és a 241. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.”
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17. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek 
miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény módosítása

86. §  Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges 
módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény 2. §-ának a Tao. törvény 16/A. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése 
a „b)–d)” szövegrész helyett a „b)–c)” szöveggel lép hatályba.

87. §  Nem lép hatályba az  egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek 
miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény 48. §-a.

88. §  Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges 
módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény 95. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. §–3. §, a 7. § (2) bekezdése, a 11. §, a 12. § 2–6. pontja, a 13. §–15. §, a 17. §–19. §, a 29. §, a 32. §–37. §, a 40. §, 
a 41. §, a 43. § 4. és 5. pontja, a 44. §, a 45. §, a 46. § 1., 2. és 4–6. pontja, a 47. §, az 51. §, az 53. §, az 57. §–61. §, a 65. §, 
az 1. és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.”

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatályba léptető rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, a 9–12. §, a 23. § (2)–(4) bekezdése, a 28. §–30. §, a 32. §–35. §, a 38. §–43. §, a 46. §–62. §, a 64. §, a 65. §, 

a 66. § 1. és 3–4. pontja, a 67. § 1–4. pontja, a 69. § és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. §, a 14. §, a 17. §, a 18. §, a 20. §, a 21. § és a 2. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 19. §, a 22. § és a 3. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

90. § (1) A  76.  §–81.  § az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló  
2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

 (2) A 86. § a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló, 
2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2019. évi C. törvényhez

 1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pontja a következő 6.3. alponttal egészül ki:
(A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:)
„6.3. a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló törvényben előírt, a  kár megelőzését 
szolgáló vadászaton (ideértve különösen a vadászati hatóság által jóváhagyott vadgazdálkodási tervnek a törvényben 
meghatározott vadakra vonatkozó részének teljesítését szolgáló vadászatot és az idényen kívüli állományszabályozó 
vadászatot) a  vadászatra jogosult által vadászati joga gyakorlása keretében a  vadászaton résztvevő vadásznak 
ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtott szolgáltatás, átadott termék;”
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2. melléklet a 2019. évi C. törvényhez
„10. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

„Összesítő jelentés

Számla kiállítása, -kibocsátása

 1. Az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba 
vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről – ide nem értve a 89. § szerinti termékértékesítést –, 
szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

 2. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla 169. § szerinti, számlával egy tekintet alá 
eső okirat 170. § szerinti adattartalmáról köteles adatot szolgáltatni az adóalany.

 3. Amennyiben a  nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy 
tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla 
kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot 
szolgáltatni.

 4. A  számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében 
az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával 
egy tekintet alá eső okirat külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról.

 5. Amennyiben az  adóalany az  általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59.  § szerinti előleget kapott, 
a  teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az  előleg 
figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.

 6. Az 1–5. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen 
kell teljesíteni. Az  elektronikus felület az  adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően 
használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.

 7. Az 1–5. pont szerinti adatszolgáltatást az adóalany nevében az a személy is teljesítheti, akit az adóalany vagy annak 
Air. szerinti állandó meghatalmazottja a 6. pont szerinti elektronikus felületen megjelöl. Az adóalany vagy annak Air. 
szerinti állandó meghatalmazottja által megjelölt személy által teljesített valamennyi adatszolgáltatás az adóalany 
nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

 8. Az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a 6. pont szerinti elektronikus felületen megjelöli azon 
személyt, akinek az elektronikus felületen szolgáltatott adatokhoz hozzáférési lehetőséget ad.

Számla befogadása

 9. Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő 
bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot 
gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:
a) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet 

is – adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,
b) a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint
c) a számlában a  169.  § g)  pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a  számla kibocsátásának 

keltéről.
 10. A 9. pont szerinti számla módosítása vagy érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó 

adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás, érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a módosított, 
érvénytelenített számlát érintően a  9.  pont szerint nyilatkozni. Ebben az  esetben az  adóalany nyilatkozik annak 
a számlának a 9. pontban meghatározott adatairól, amelyet a módosítás, érvénytelenítés érint, a módosítás számszaki 
hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító, érvénytelenítő okirat sorszámáról.

 11. Amennyiben az  adóalany 59.  § szerinti előleget fizetett, a  teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy 
tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.

 12. A 9–10. pont szerinti nyilatkozatra a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 13. A  XIII/A. Fejezet szerinti adózási módot választó adóalany által kibocsátott számla esetében a  9–10.  pont szerinti 

nyilatkozatot csak egyszer, arról az  adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban kell megtenni, amelyben 
ezen számla alapján az adóalany első alkalommal adólevonási jogot érvényesít.
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 14. A  XIII/A. Fejezet szerinti adózási módot választó adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén 
a 9–10. pont szerinti nyilatkozatot ugyanazon számláról csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő 
bevallásban teljesíti, amelyben ezen számla alapján első alkalommal adólevonási jogot érvényesít.”

3. melléklet a 2019. évi C. törvényhez

Az Áfa tv. 10. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, 
szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni a  158/A.  § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, 
melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében 
az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó 
különös szabályai szerint tesz eleget.
2. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával adóalany részére kibocsátott számla 169. § szerinti, számlával 
egy tekintet alá eső okirat 170.  § szerinti adattartalmáról köteles adatot szolgáltatni az  adóalany. Nem adóalany 
természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás 
nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.”

4. melléklet a 2019. évi C. törvényhez
„3. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői munkakörök illetménye

1. Vezetői munkakör
Fizetési 
fokozat

A munkakörben 
eltöltött idő (év)

Várakozási idő a fizetési 
fokozatban (év)

Területi szervnél 
illetményalapra vetített 

szorzószám

Központi szervnél 
az illetményalapra 

vetített szorzószám

2. Főigazgató 29,50

3.
Szakfőigazgató, 

Főigazgató- 
helyettes

24,00

4.

Igazgató

1. 0–5 5 18,25

5. 2. 5–10 5 18,75

6. 3. 10– 19,25

7.

Igazgatóhelyettes

1. 0–5 5 17,00

8. 2. 5–10 5 17,50

9. 3. 10– 18,00

10.

Főosztályvezető

1. 0–5 5 15,00 19,50

11. 2. 5–10 5 15,50 20,00

12. 3. 10– 16,00 20,50

13.
Főosztályvezető- 

helyettes

1. 0–5 5 13,75 17,75

14. 2. 5–10 5 14,25 18,25

15. 3. 10– 14,75 18,75

16.

Osztályvezető

1. 0–5 5 12,50 15,75

17. 2. 5–10 5 13,00 16,25

18. 3. 10– 13,50 16,75
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2019. évi CXV. törvény
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  kiszabott bírság és a  pénzkövetelés biztosítása összegének megfizetésével kapcsolatos jogszabályban 
meghatározott költséget az állam viseli. A kiszabott bírság és a pénzkövetelés biztosítása összegének megfizetése 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott számlaszámra történő befizetéssel történik. 
A  megfizetett bírság és a  pénzkövetelés biztosítása összegét – az  azt megállapító döntés véglegessé válásáig  – 
az eljáró hatóság elkülönítetten kezeli.”

2. §  A Kkt. 21/K. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közreműködő felelős azért, hogy az átadott adatok joghatással járó mérés eredményeként előállított, hatósági 
eljárás lefolytatását megalapozó, bizonyító erővel bíró adatok legyenek. A NÚSZ. Zrt. és a hatóság közötti, a Nemzeti 
Tengelysúlymérő rendszer keretében végmenő, zárt, közvetlen adatkapcsolaton keresztül történő adatátadás az e § 
szerinti eljárás tekintetében kötelező erejű okirati bizonyítéknak tekintendő.”

3. §  A Kkt. 22. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 
kapcsolatos ellenőrzésekre a közlekedési hatóság)
„c) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint 
a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet”
(szerinti műszaki szolgálatot jelöl ki.)

4. §  A Kkt. 22/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/C. § A közlekedési hatóság látja el
a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről 
szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
c) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint 
a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben
meghatározott piacfelügyeleti feladatokat.”

5. §  A Kkt. 49. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„j) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint 
a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet.”

6. §  A Kkt.
a) 18. § (12) bekezdésében a „(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „(11) bekezdés” szöveg,
b) 45/B. § 2., 4., 6. pontjában és a 48. § (3) bekezdés a) pont 47. alpontjában az „elektromos meghajtású jármű” 

szövegrész helyébe az „elektromos meghajtású gépjármű” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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c) 45/B.  § 9.  pontjában az „elektromos meghajtású járművek” szövegrész helyébe az „elektromos meghajtású 
gépjárművek” szöveg

lép.

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

7. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A.  § A helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a  fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben 
meghatározottak szerint – a  helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a  helyi közösségi közlekedési feladat 
ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen a  települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó bevétel 
az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint 
amilyen mértékben a  települési önkormányzatot az  adóerő-képessége szerint a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.”

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

8. §  A gépjárműadóról szóló 1991.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Gjt.) 7.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű után személyszállító gépjármű esetében 10  000  forint, 
tehergépjármű esetében pedig 46  000  forint adót kell fizetni. A  rendszámtábla próbajárműre való kiadása esetén 
23  000  forint adót kell fizetni. A  gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap első napjától 
az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.”

9. § (1) A Gjt. 18. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a 2021. január 1-jén hatályos, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) rendelkezései alapján igazolólappal vagy a fehér alapon 3-3 piros betű- és számjellel, Y kezdőbetűjellel 
és igazolólappal ellátott jármű, amely a sík úton önerejéből vagy vontatója által 25 km/óra sebességnél gyorsabban 
haladni nem képes,”

 (2) A Gjt. 18. §-a a következő 32–34. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű: A  Korm. rendelet 63/A.  § (2)  bekezdés 1–2., 4–5.  pontja szerint 
„I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű,
33. próbajármű: A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7–11. pontja szerint „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával 
ellátott gépjármű,
34. kiviteli célú gépjármű: A  Korm. rendelet 63/A.  § (2)  bekezdés 13–18.  pontja szerint „I” betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával ellátott gépjármű.”

10. §  A Gjt.
a) 1. § (2) bekezdésében a „CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre,” szövegrész 

helyébe a „CD, az OT és Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, a kiviteli célú gépjárműre,” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdésében és a 9. § (3) bekezdésében az „az „E” és „P” betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával ellátott gépjármű” szövegrész helyébe az „az ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű és 
a próbajármű” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a Gjt. 3. § (1) bekezdésében a „ , valamint a „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával” szövegrész.
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4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

12. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű, komponens és 
polgári légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának általános szabályait 
a Kormány rendeletben állapítja meg.”

13. § (1) Az Lt. 73. § (1) bekezdése a következő e)–f ) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű, komponens és 
légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának általános szabályait,
f ) a  polgári célú légiközlekedési szakszemélyzet tagjainak körét, akiknek képzéséhez a  légiközlekedési hatóság 
engedélye szükséges, továbbá a képzési engedély tartalmára vonatkozó általános szabályokat.”

 (2) Az Lt. 73. § (1) bekezdése a következő k) és l) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a  polgári légijármű, valamint a  légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmassági tanúsítvány 
felfüggesztésének és visszavonásának részletes szabályait,
l) a  légialkalmassági tanúsítvány kötelező tartalmi elemeit, valamint az  üzemben tartónak a  légialkalmasság 
fenntartásával és igazolásával összefüggő általános feladatait.”

14. §  Az Lt.
a) 19. § (6) bekezdésében az „eljárásjogi szabályait,” szövegrész helyébe az „eljárásjogi szabályait, az üzembentartási 

engedély kötelező tartalmi elemeit,” szöveg,
b) 19. § (7) bekezdés g) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „időbeli hatályát” szöveg,
c) 51. § (9) bekezdésében az „a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a légiközlekedési akadályok 

jelölésének főbb szabályairól valamint Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának 
létrehozásáról és fenntartásáról rendelkező kormányrendeletben, meghatározott” szövegrész helyébe az „a 
légiközlekedésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott” szöveg,

d) 73/B.  § a)  pontjában a  „részletes szabályait” szövegrész helyébe az  „eljárásjogi szabályait, valamint 
az üzembentartási engedély kötelező tartalmi elemeit” szöveg

lép.

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

15. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. § 19. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„19. Ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása: a Magyarországon ideiglenesen forgalomba helyezett vagy ideiglenesen 
forgalomban tartott járművekhez kiadott, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott ideiglenes 
rendszámtáblának és az ideiglenes rendszámtábla jogosultjának elektronikus nyilvántartása.”

16. § (1) A Kknyt. 9/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása a  2021. január 1-jét megelőzően kiadott „P” betűjelű, valamint 
a  2021. január 1-jétől a  Korm. rendeletben meghatározott kivétellel tartalmazza az  ideiglenes rendszámtáblával 
ellátott járművek:
a) alvázszámát,
b) gyártmányát,
c) típusát,
d) színét.”
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 (2) A Kknyt. 9/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza a  2021. január 1-jét megelőzően kiadott „E” és „P” 
betűjelű, valamint a 2021. január 1-jétől a Korm. rendelet alapján kiadott rendszámtáblák használatának korlátozására 
vonatkozó adatokat.”

6. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

17. §  A víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 21.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  20 tengeri mérföldnél hosszabb utakon közlekedő tengeri személyhajó és tengeri gyorsjáratú vízijármű, 
az  államhatárt átlépő belvízi személyhajó, valamint a  nyaralóhajó üzemben tartója köteles felkutatási és mentési, 
valamint hatósági feladatok végrehajtását biztosító célokra a  hajón utazó személyek nevét, életkorát, nemét és 
állampolgárságát tartalmazó utasnyilvántartást vezetni, és azt szükség esetén a  felkutató és mentőszolgálatok, 
valamint – a hatóság adatkérése esetén – a 48/A. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságok rendelkezésére bocsátani.”

18. §  A Vkt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) Belföldi forgalomban magyar lajstromban nyilvántartott személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp 
és gazdasági célú hajózási tevékenység végzése céljából üzemeltetett kishajó csak abban az  esetben vehet részt, 
ha az üzembentartó érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott vízi jármű esetében a  rendőrség ellenőrzi az  (1)  bekezdésben foglalt 
hajó-felelősségbiztosítási szerződés meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, a további közlekedést megtiltja.
(3) A hajó-felelősségbiztosítási szerződés megkötését tanúsító bizonylatot (kötvény, igazolólap) a vízi jármű vezetője 
köteles a vízi járművön tartani, és azt jogszabályban meghatározott esetben felmutatni.
(4) Ha megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben megjelölt vízi járműre nincs érvényes hajó-felelősségbiztosítási 
biztosítási szerződés, az  üzembentartó lakhelye (székhelye) szerinti illetékes hajózási hatóság tizenöt napon belül 
felhívja az üzembentartót a biztosítási szerződés megkötésének igazolására. Amennyiben az üzembentartó a felhívás 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  biztosítási szerződés fennállását nem igazolja, a  hajózási hatóság 
a hajózási engedélyt visszavonja.”

19. §  A Vkt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) A  biztosítási szerződés akkor felel meg a  24.  § (1)  bekezdésében írt követelményeknek, ha az  fedezetet 
nyújt a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdetett a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló 2012. évi 
strasbourgi egyezmény (CLNI  2012) 2.  cikkében meghatározott korlátozás hatálya alá eső követelések kockázati 
körében bekövetkezett károkra – beleértve a  sérelemdíjat – a  CLNI  2012-ben meghatározott biztosítási összegek 
legalább 10%-os mértékéig.
(2) A biztosító a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdetett a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló 
2012.  évi strasbourgi egyezményben (CLNI  2012) foglalt korlátozások esetein kívül is mentesülhet szolgáltatási 
kötelezettsége alól.
(3) Ha megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben megjelölt vízi járműre nincs érvényes hajó-felelősségbiztosítási 
biztosítási szerződés, az  üzembentartó lakhelye (székhelye) szerinti illetékes hajózási hatóság tizenöt napon belül 
felhívja az üzembentartót a biztosítási szerződés megkötésének igazolására. Amennyiben az üzembentartó a felhívás 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  biztosítási szerződés fennállását nem igazolja, a  hajózási hatóság 
a hajózási engedélyt visszavonja.”

20. § (1) A Vkt. 87. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„21a. kisgéphajó: minden saját gépi berendezésével hajtott kishajó, kivéve azokat a kishajókat, amelyeknél a motort 
csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy 
tolásakor a műveletképesség növelésére használják;”
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 (2) A Vkt. 87. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„29a. nyaralóhajó: az a 12 főnél nem nagyobb befogadóképességű kedvtelési célú kisgéphajó, amelynek hajótesten 
mért hossza a  15 métert nem haladja meg, és legnagyobb holtvízi sebessége nem több 15 km/h-nál; és amelyre 
a hajózási hatóság nyaralóhajó bérbeadása hajózási tevékenységre engedélyt adott ki;”

7. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

21. §  A regisztrációs adóról szóló 2003.  évi CX.  törvény (a  továbbiakban: Rega tv.) 12.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az adót nem kell megfizetni)
„b) I betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátandó gépjármű forgalomba helyezése esetén
ba) a belföldön vásárolt és Magyarországon forgalomba nem helyezett jármű kivitelére,
bb) a belföldön forgalomba helyezett és átmeneti időszakra a forgalomból kivont jármű kivitelére,
bc) indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel 
nem rendelkező jármű hazaszállítására,
bd) az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,
be) a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,
bf ) a  Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre vitelének és a  30 napon belüli 
visszahozatalának esetére;”

22. §  A Rega tv. 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „Z betűjelű” szövegrész helyébe a  „12.  § b)  pontban 
meghatározott betűjelű” szöveg lép.

8. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

23. § (1) A  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 2.  § 1.  pont 1.11.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Általános fogalmak:)
„1.11. vasút-villamos (tram-train): olyan vasúti jármű, amelyet a könnyű vasúti pályahálózaton és az országos vasúti 
pályahálózaton való kombinált használatra terveztek.”

 (2) A Vtv. 2. § 5. pontja a következő 5.11. alponttal egészül ki:
(Vasúti szervezetek:)
„5.11. vagyonműködtető: legalább többségi állami tulajdonú pályahálózat-működtető gazdasági társaság, mellyel 
az állam az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonműködtetési 
tevékenység érdekében vagyonműködtetési szerződést kötött;”

 (3) A Vtv. 2. § 6. pont 6.1. és 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti rendszer átjárhatóságával kapcsolatos fogalmak:)
„6.1. Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME): a  kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő azon előírások összessége, 
amelyek az alrendszerek közötti szükséges kölcsönös kapcsolat létrehozására és az uniós vasúti rendszer kölcsönös 
átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés és az uniós vasúti rendszer 
kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az  egyes alrendszerekre vagy azok részeire vonatkozó műszaki 
feltételeket és előírásokat szabályozza;
6.2. kölcsönös átjárhatóság: egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezen előírt teljesítményt elérő 
vonatok biztonságos és zavartalan haladását;”

 (4) A Vtv. 2. § 6. pontja a következő 6.6. alponttal egészül ki:
(A vasúti rendszer átjárhatóságával kapcsolatos fogalmak:)
„6.6. Előrehaladott fejlesztési stádiumban lévő projekt: bármely olyan projekt, amelynek a  tervezési vagy kivitelezési 
szakasza már elérte azt a  pontot, hogy a  műszaki előírások módosítása veszélyeztethetné a  tervezett projekt 
életképességét.”
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 (5) A Vtv. 2. § 7. pont 7.3.–7.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 7.6.–7.13. alponttal egészül 
ki:
(A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos fogalmak:)
„7.3. közös biztonsági célok: azok a  minimális biztonsági szintek, amelyeket az  uniós vasúti rendszer egészén  és 
–  amennyiben lehetséges – annak különböző részein (így különösen a  hagyományos vasúti rendszeren, 
a nagysebességű vasúti rendszeren, a hosszú vasúti alagutakban vagy a kizárólag árufuvarozásra használt vonalakon) 
meg kell valósítani. A közös biztonsági célokat az utasokkal, a személyzettel – beleértve az alvállalkozók személyzetét 
is – a  vasúti átjárók használóival és más személyekkel, valamint a  vasúti létesítményeken tartózkodó illetéktelen 
személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatokra, továbbá a társadalmi kockázatokra vonatkozóan a kockázatelfogadási 
feltétel vagy a kitűzött biztonsági szint fejez ki;
7.4. közös biztonsági módszerek: a  biztonsági szintek, a  biztonsági célok megvalósítására és más, biztonsági 
követelmények teljesítésére vonatkozó értékelési eljárást meghatározó előírások összessége, amely a következőkre 
terjed ki:
a) a kockázatelemzési és -értékelési módszerek,
b) a  biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek követelményeinek való megfelelés értékelésére szolgáló 
módszerek,
c) a  közlekedési hatóság által alkalmazandó felügyeleti módszerek, valamint a  vállalkozó vasúti társaságok, 
a pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó nyomonkövetési módszerek,
d) a  vasúti üzemeltetők biztonsági szintjének és biztonsági teljesítményének nemzeti és uniós szintű értékelésére 
vonatkozó módszerek;
e) a biztonsági célok megvalósításának nemzeti és uniós szintű értékelésére vonatkozó módszerek; és
f ) minden olyan módszer, amely a biztonságirányítási rendszereknek valamely, uniós szinten harmonizálásra szoruló 
folyamatára vonatkozik;
7.5. könnyű vasút: olyan városi vagy elővárosi vasúti közlekedési rendszer, amely (az EN 15227:2011 alapján) C-III vagy 
C-IV törésbiztonsággal rendelkezik, és járműveinek szilárdsága legfeljebb 800 kN (hosszirányú nyomóerő a kapcsolási 
ponton); a könnyű vasúti rendszerek rendelkezhetnek saját pályatesttel, vagy pályatestük lehet a közúttal közös, és 
járműveik általában nem vesznek részt a távolsági személyszállítási vagy árufuvarozási forgalomban;
7.6. berakodó: az a vállalkozás, amely a küldeménydarabos árut, a kiskonténert vagy a mobil tartányt a kocsira vagy 
a  konténerbe rakja, valamint a  konténert, ömlesztettáru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil 
tartányt a kocsira rakja;
7.7. kirakodó: a  konténert, ömlesztettáru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil tartányt a  kocsiról 
eltávolító vállalkozás, vagy a küldeménydarabos árut, a kiskonténert vagy a mobil tartányt a kocsiról vagy a konténerből 
kirakodó vállalkozás, vagy az árukat tartálykocsiból, leszerelhető tartányból, mobil tartányból vagy tankkonténerből, 
battériás kocsiból vagy MEG-konténerből, valamint ömlesztettáru szállításához való vasúti kocsiból, nagykonténerből 
vagy kiskonténerből, vagy pedig ömlesztettáru-konténerből kirakó vállalkozás;
7.8. töltő: az  a  vállalkozás, amely az  árut tartányba – beleértve a  tartálykocsit, vagy leszerelhető tartánnyal, mobil 
tartánnyal vagy tankkonténerrel rendelkező kocsit –, ömlesztettáru szállításához való vasúti kocsiba, nagykonténerbe 
vagy kiskonténerbe, vagy battériás kocsiba vagy MEG-konténerbe tölti;
7.9. lefejtő: az a vállalkozás, amely az árut tartányból – beleértve a tartálykocsit, leszerelhető tartánnyal rendelkező 
kocsit, mobil tartányt és tankkonténert –, ömlesztettáru szállításához való vasúti kocsiból, nagykonténerből vagy 
kiskonténerből, vagy battériás kocsiból vagy MEG-konténerből lefejti;
7.10. ajánlatkérő: olyan közjogi vagy magánjogi szervezet, amely alrendszerek tervezését, kivitelezését, korszerűsítését, 
vagy felújítását rendeli meg;
7.11. a tevékenység jellege: a tevékenységnek kizárólag a személyszállítással – a nagysebességű szolgáltatásokkal vagy 
azok nélkül –, az árufuvarozással – a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal vagy azok nélkül – vagy a tolatási 
szolgáltatásokkal jellemezhető típusa;
7.12. a tevékenység mértéke: a tevékenységnek az utasszámmal vagy árumennyiséggel és a vasúti társaság becsült, 
a vasúti ágazatban dolgozó munkavállalók számában kifejezett méretével jellemezhető mértéke;
7.13. szolgáltatási terület: az egységes biztonsági tanúsítvány szempontjából egy vagy több pályahálózat, amelyeken 
a vállalkozó vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet szándékozik folytatni.”
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24. § (1) A Vtv. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzeti biztonsági hatóság és az (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentő hatóság Magyarországon a közlekedési hatóság.”

 (2) A Vtv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vasúti közlekedés igazgatásának szervezete jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból a  pályahálózat-
működtetőktől, a VPSZ-től, a kapacitásfoglalásra jogosultaktól, továbbá a vállalkozó vasúti társaságoktól függetlenül 
működik és rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.”

 (3) A Vtv. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározottakon túl a  közlekedési hatóság a  megfelelőségértékelő szervezetektől, 
az ajánlatkérőtől és bármely, közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettől függetlenül 
működik.”

25. §  A Vtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges]
„b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vasúti jármű típusának engedélyezéséhez és a vasúti jármű forgalomba 
hozatalához,”

26. §  A Vtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben új nemzeti szabály bevezetésére van szükség, a  miniszter a  nemzeti szabály tervezetét – a  nem 
jogszabályban kihirdetett nemzeti szabályok esetén a közlekedési hatóság általi, 80. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 
jóváhagyást követően – bejelenti a  Bizottságnak és az  Ügynökségnek, ismerteti bevezetésének indokait, valamint 
ellátja a bejelentéshez kapcsolódó az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt vizsgálat során 
a tagállamot terhelő feladatokat.”

27. § (1) A Vtv. 31. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK”

 (2) A Vtv. 31. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  karbantartásért felelős szervezetek, a  gyártók, a  fejlesztési közreműködők, a  karbantartási szolgáltatók, 
az  üzembentartók, a  szolgáltatók, az  ajánlatkérők, a  fuvarozók, a  feladók, a  címzettek, a  berakodók, a  kirakodók, 
a töltők és a lefejtők
a) egymással és más szereplőkkel együttműködve intézkedéseket tesznek a tevékenységük során feltárt kockázatok 
kezelésére,
b) biztosítják, hogy az  általuk szállított alrendszerek, tartozékok és berendezések, valamint az  általuk nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek az  előírt követelményeknek és használati feltételeknek annak érdekében, hogy 
az érintett vállalkozó vasúti társaság és a pályahálózat-működtető biztonságosan tudja üzemeltetni azokat.
(1b) A vállalkozó vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők
a) egymással és más szereplőkkel együttműködve megteszik a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket,
b) a biztonságirányítási rendszereikben figyelembe veszik a vasúti piaci szereplők és a harmadik felek tevékenységével 
összefüggő kockázatokat,
c) szerződésben állapodnak meg az (1a) bekezdésben megjelölt vasúti piaci szereplőkkel, hogy azok kockázatkezelési 
intézkedéseket hajtsanak végre, és
d) gondoskodnak arról, hogy az alvállalkozóik kockázatkezelési intézkedéseket hajtsanak végre a közös biztonsági 
módszerek alkalmazása révén.
(1c) Ha a  vállalkozó vasúti társaság, a  pályahálózat-működtető, vagy az  (1a)  bekezdésben említett valamely 
szereplő a műszaki berendezéseknek – beleértve azok szerkezeti alrendszereit is – a hiányosságával, nem megfelelő 
kivitelezésével vagy üzemzavarával összefüggésben biztonsági kockázatot észlel, vagy ilyen kockázatról kap 
tájékoztatást, a hatáskörén belül:
a) megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket az észlelt biztonsági kockázat kezelésére,
b) e kockázatokról értesíti a többi érintett felet annak érdekében, hogy azok megtehessenek minden olyan korrekciós 
intézkedést, amely a vasúti rendszer biztonsági teljesítményének folyamatos fenntartásához szükséges.
(1d) A vasúti járműveknek a vállalkozó vasúti társaságok közötti cseréje esetén minden érintett szereplő megosztja 
a többivel a működés biztonsága szempontjából lényeges információkat, így különösen az érintett jármű állapotára 
és üzemi előzményeire, a  nyomon követhetőség céljából a  karbantartási nyilvántartás egyes elemeire, a  rakodási 
műveletek nyomon követhetőségére és a fuvarlevelekre vonatkozóan.”
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 (3) A Vtv. 31. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bejelentett szervezet részt vesz a Bizottság által létrehozott bejelentett szervezetek ágazati csoportjában. A pálya 
menti vagy a fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek tekintetében bejelentett szervezet ezen kívül részt vesz 
az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkében említett munkacsoport tevékenységében és 
követi a munkacsoport tevékenysége nyomán kidolgozott iránymutatásokat.
(7) A  bejelentett szervezet az  Ügynökség részre megküldi az  alrendszerek EK-hitelesítési tanúsítványait, valamint 
a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek EK-megfelelőségi tanúsítványait és EK-alkalmazhatósági 
tanúsítványait.
(8) A pályahálózat-működtető, valamint a  fejlesztési közreműködő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.) valamint a  GSM-R fejlesztő az  ÁME hatálybalépését követő 
30 napon belül írásban tájékoztatja a  közlekedési hatóságot az  ÁME-vel érintetten megvalósuló és előrehaladott 
fejlesztési stádiumban lévő projektekről.”

28. § (1) A Vtv. 33. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„EGYSÉGES BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY ÉS VASÚTBIZTONSÁGI ENGEDÉLY”

 (2) A Vtv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) A  belföldön bejegyzett vállalkozó vasúti társaság a  vasúti pályahálózatot kizárólag az  Ügynökség vagy 
a  közlekedési hatóság által – jogszabályban meghatározottak szerint – kiállított egységes biztonsági tanúsítvány 
birtokában használhatja. Az egységes biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a vállalkozó vasúti társaság létrehozta 
a biztonsági rendszerét, és a rendeltetés szerinti szolgáltatási területén képes biztosítani a biztonságos működést.
(2) A vállalkozó vasúti társaság az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmében feltünteti a vasúti tevékenysége 
jellegét és mértékét, amelyekre az  egységes biztonsági tanúsítvány vonatkozik, valamint a  rendeltetés szerinti 
szolgáltatási területet.
(3) Ha az  egységes biztonsági tanúsítványt az  Ügynökség állítja ki, a  kérelmet, valamint a  kérelemre, a  vonatkozó 
eljárások állására és kimenetelére, a  fellebbezési tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt 
az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke szerinti egyablakos információs és kommunikációs 
rendszeren keresztül kell benyújtani.
(4) Ha a szolgáltatási terület Magyarország területére korlátozódik, a vállalkozó vasúti társaság kérelmére az egységes 
biztonsági tanúsítványt kiadása iránti eljárást a közlekedési hatóság folytatja le.
(5) A  közlekedési hatóság az  egységes biztonsági tanúsítványon feltünteti, hogy milyen jellegű és mértékű vasúti 
tevékenységekre, valamint mely szolgáltatási területre vonatkozik. Az  egységes biztonsági tanúsítvány a  vasúti 
társaság tulajdonában lévő mellékvágányokra is kiterjedhet, amennyiben azok a biztonságirányítási rendszer hatálya 
alá tartoznak.
(6) Ha a vállalkozó vasúti társaság már rendelkezik az Ügynökség által kiállított egységes biztonsági tanúsítvánnyal, 
és ki kívánja terjeszteni az abban foglalt szolgáltatási területet, vagy ha már rendelkezik a közlekedési hatóság által 
kiállított egységes biztonsági tanúsítvánnyal, és az  abban foglalt szolgáltatási területet ki kívánja terjeszteni egy 
másik Európai Uniós tagállamra, a további szolgáltatási területre vonatkozó dokumentációt az (EU) 2016/796 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikke szerinti egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül 
nyújtja be az Ügynökségnek.
(7) Ha a  vállalkozó vasúti társaság már rendelkezik a  közlekedési hatóság által kiállított egységes biztonsági 
tanúsítvánnyal, és Magyarországon belül ki kívánja terjeszteni a szolgáltatási területét, a további szolgáltatási területre 
vonatkozó, (3) bekezdés szerinti dokumentációt az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke 
szerinti egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül nyújtja be a közlekedési hatóságnak.”

29. § (1) A Vtv. 35. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogosultnak a  vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez teljesítenie kell a  vasútbiztonsági tanúsítványra, 
a  biztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási rendszerekre, a  biztonsági jelentésre, valamint az  egyes hatósági 
engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott műszaki, 
működési követelményeket, valamint a  személyzetre és a  pályahálózat-működtető belső szervezetére vonatkozó 
biztonsági követelményeket.
(2) Az egységes biztonsági tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély öt évig hatályos. Az egységes biztonsági 
tanúsítvány, valamint a  vasútbiztonsági engedély időbeli hatályának újabb öt évre történő meghosszabbítását 
a  jogosultnak kell kérelmeznie legalább fél évvel az  időbeli hatály lejárta előtt. A  tevékenység jellegének vagy 
mértékének lényeges megváltozása esetén az  egységes biztonsági tanúsítvány, a  pályahálózat lényeges elemei – 
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a vasúti pálya, a  jelző- és biztosítórendszer, az energiaellátás, valamint a működési vagy karbantartási szabályok – 
változása esetén a vasútbiztonsági engedély módosítását a jogosult köteles kérelmezni.
(2a) A  (2)  bekezdés alkalmazásában a  tevékenység jellege tekintetében lényeges megváltozásnak minősül, 
ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett vállalkozó vasúti tevékenységek köre megváltozik.”

 (2) A Vtv. 35. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  (1)  bekezdésben felsorolt engedélyezési feltételek megváltoznak, a  jogosultnak új egységes biztonsági 
tanúsítványt és vasútbiztonsági engedélyt kell kérelmeznie.
(4) A jogosult haladéktalanul tájékoztatja a közlekedési hatóságot az – a közlekedési hatóság által kiállított – egységes 
biztonsági tanúsítvánnyal és a  vasútbiztonsági engedéllyel kapcsolatos feltételekben bekövetkezett minden 
változásról, valamint minden olyan esetben, amikor új személyi állományi kategóriák vagy új típusú vasúti járművek 
bevezetésére kerül sor.
(5) A  közlekedési hatóság évente ellenőrzi, hogy – a  közlekedési hatóság által kiállított – egységes biztonsági 
tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e. Az ellenőrzésért 
felügyeleti díjat kell fizetni.”

 (3) A Vtv. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az egységes biztonsági tanúsítványt a közlekedési hatóság állította ki, és a közlekedési hatóság megállapítja, 
hogy a  jogosult nem felel meg az  egységes biztonsági tanúsítványban vagy a  vasútbiztonsági engedélyben 
megfogalmazott feltételeknek, visszavonja az egységes biztonsági tanúsítványt vagy a vasútbiztonsági engedélyt. 
A közlekedési hatóság az egységes biztonsági tanúsítvány visszavonásáról értesíti a vasúti pályahálózat működtetőjét.
(6a) Ha az  egységes biztonsági tanúsítványt az  Ügynökség állította ki és a  közlekedési hatóság megállapítja, 
hogy a  jogosult nem felel meg az  egységes biztonsági tanúsítványban vagy a  vasútbiztonsági engedélyben 
megfogalmazott feltételeknek, a  vasútbiztonsági tanúsítványra, a  biztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási 
rendszerekre, a  biztonsági jelentésre, valamint az  egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes 
szabályokról miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az egységes biztonsági tanúsítvány és a vasútbiztonsági 
engedély korlátozására, visszavonására, vagy felfüggesztésére kerül sor.”

 (4) A Vtv. 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közlekedési hatóság a miniszter útján a határozat véglegessé válásától számított két héten belül tájékoztatja 
az  Ügynökséget az  általa kiállított egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély kiadásáról, 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. A közlekedési hatóság tájékoztatása kiterjed az érintett 
vasúti társaság nevére, székhelyére, az  egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély kiállításának 
időpontjára, az  egységes biztonsági tanúsítvány szolgáltatási területére és érvényességére, a  vasútbiztonsági 
engedély hatályára, valamint az egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély visszavonása esetén 
a döntése indokolására.”

30. §  A Vtv. 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  alapvizsga és az  időszakos vizsga lebonyolítását a  Kormány által a  vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben kijelölt vasúti vizsgaközpont, az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítását, valamint 
a  vasútszakmai oktatók és a  vasútüzemvezetők továbbképzését, továbbá a  vasúti közlekedés területén hatósági 
vizsgabiztosi tevékenységet ellátók képzését és továbbképzését a Kormány által a vasúti képzési módszertani központ 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt vasúti képzési módszertani központ végzi.”

31. § (1) A Vtv. 36/I. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A VASÚTI JÁRMŰVEK FORGALOMBA HOZATALA, JAVÍTÁSA, IDŐSZAKOS VIZSGÁLATA ÉS 
A KARBANTARTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET”

 (2) A Vtv. 36/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  vasúti jármű csak azt követően hozható forgalomba, hogy az  Ügynökség vagy a  közlekedési hatóság 
a forgalombahozatali járműengedélyt megadta.
(1a) A kérelmező a forgalombahozatali járműengedélyre vonatkozó kérelmében meghatározza a jármű alkalmazási 
területét. A kérelem tartalmazza annak igazolását, hogy sor került a jármű és az alkalmazási terület hálózata közötti 
műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére. Ha a  műszaki összeegyeztethetőséget igazoló dokumentumok 
megszerzéséhez próbaüzemre van szükség, a  közlekedési hatóság ideiglenes engedélyt állít ki a  kérelmező 
részére a  járműnek a hálózaton gyakorlati ellenőrzés céljából való használata tekintetében. A közlekedési hatóság 
intézkedéseket hoz a próbaüzemek végrehajtásának biztosítására.
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(1b) A kérelmet, valamint az összes, a kérelemre, a vonatkozó eljárások állására és kimenetelére, a fellebbezési tanács 
kéréseire és határozataira vonatkozó információt az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében 
említett egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül kell benyújtani.
(1c) Ha a vasúti jármű alkalmazási területe Magyarország területére korlátozódik, a forgalombahozatali járműengedély 
megadása iránti eljárást a kérelmező kérelmére a közlekedési hatóság folytatja le.
(1d) Azon meglévő járművek felújítása vagy korszerűsítése esetén, amelyek már rendelkeznek forgalombahozatali 
járműengedéllyel, új forgalombahozatali járműengedélyre van szükség, ha:
a) olyan mértékű változás következik be az ÁME-kben és a nemzeti szabályokban a vasúti jármű és az alkalmazási 
terület közötti műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére meghatározott paraméterek értékeiben, hogy kívül 
esnek az ÁME-kben vagy a nemzeti szabályokban meghatározott elfogadható tartományon;
b) a tervezett munkálatok negatív hatással lehetnek az érintett jármű általános biztonsági szintjére; vagy
c) a vonatkozó ÁME-k megkövetelik azt.
(1e) Ha a kérelmező egy már engedélyezett jármű alkalmazási területét ki kívánja terjeszteni, a további alkalmazási 
területtel kapcsolatban ki kell egészítenie a  dokumentációt. A  kérelmezőnek a  dokumentációt be kell nyújtania 
az Ügynökségnek, amely az eljárási szabályokat követve kiállítja az aktualizált engedélyt, amely már a kiterjesztett 
alkalmazási területre vonatkozik.
(1f ) Ha a kérelmező részére a (8) bekezdésnek megfelelően már kiállítottak járműengedélyt, és az adott tagállamon 
belül ki kívánja terjeszteni az alkalmazási területet, a további alkalmazási területtel kapcsolatban ki kell egészítenie 
a dokumentációt. A kérelmezőnek a dokumentációt be kell nyújtania a közlekedési hatóságnak, amely az eljárásokat 
követve kiállítja az aktualizált engedélyt, amely már a kiterjesztett alkalmazási területre vonatkozik.
(1g) Ha a kérelmező a vasúti járműre vonatkozó forgalombahozatali engedélyt kapott, a vasúti jármű első használatát 
megelőzően a közlekedési hatóság az üzembentartó kérésére a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó adatokat 
a nemzeti vasúti járműnyilvántartásba bejegyzi.”

32. §  A Vtv. a 36/I. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„TÍPUSENGEDÉLY
36/J. § (1) A járművek típusengedélye iránti kérelmet, valamint az összes, a kérelemre, a vonatkozó eljárások állására 
és kimenetelére, a  fellebbezési tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt az  (EU)  2016/796 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében említett egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül 
kell benyújtani.
(2) Ha a  vasúti járműtípus alkalmazási területe Magyarország területére korlátozódik, a  kérelmező kérelmére 
a típusengedély megadása iránti eljárást a közlekedési hatóság folytatja le.
(3) Ha az  Ügynökség vagy a  közlekedési hatóság forgalombahozatali járműengedélyt állít ki, ezzel egyidejűleg 
–  a  kérelmező kérésére – járműtípus-engedélyt is kiállít, amely a  járműnek ugyanarra az  alkalmazási területére 
vonatkozik.
(4) Ha változás következik be az ÁME-k vagy a nemzeti szabályok azon rendelkezéseiben, amelyek alapján a járműtípus-
engedélyt kiállították, az adott ÁME vagy nemzeti szabály határozza meg, hogy a már kiállított járműtípus-engedély 
hatályban marad, vagy azt meg kell újítani. Ha az engedélyt meg kell újítani, az Ügynökség vagy a közlekedési hatóság 
által végzett ellenőrzés a módosított szabályokra korlátozódik.
(5) A  közlekedési hatóság gondoskodik az  általa kiállított járműtípus-engedélyeknek az  (EU)  2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 48. cikkében említett engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásában történő 
nyilvántartásba vételéről.
(6) A  valamely engedélyezett járműtípusnak megfelelő jármű vagy járműsorozat számára az  adott típusnak való 
megfelelőséget igazoló, a kérelmező által benyújtott nyilatkozat alapján az Ügynökség vagy a közlekedési hatóság 
további ellenőrzések nélkül kiállítja a forgalombahozatali járműengedélyt.”

33. §  A Vtv. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar állam tulajdonába és ingyenesen a  NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a  44.  § (3)  bekezdés szerinti 
közérdekű és közcélú tevékenység folytatása érdekében a NIF Zrt. által megvásárolt, kisajátított vagy egyéb jogcímen 
megszerzett földrészlet, ezeken a  földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez 
szükséges eszközök, a vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a ráhordás feltételeinek javítása 
érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről a NIF Zrt. gondoskodik. A NIF Zrt. a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi hatósági 
határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a tulajdonosi joggyakorló részére.”
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34. § (1) A Vtv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NIF Zrt. és a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a  továbbiakban: NISZ Zrt.), mint GSM-R 
fejlesztők a magyar állam és a GYSEV Zrt. tulajdonában álló vasúti pályahálózat részét képező GSM-R rendszerhálózat 
tekintetében központi költségvetési és európai uniós támogatásból építtetői, létesítési feladatokat láthat el – 
a  fejlesztési közreműködő mellett – a magyar állam javára eljárva. A GSM-R rendszerhálózat megvalósítása fontos 
közérdekű és közcélú tevékenység.”

 (2) A Vtv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  létesített – a  magyar állam vagy a  GYSEV Zrt. tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képező  – 
GSM-R rendszerhálózat és annak tartozékai e törvény erejénél fogva a magyar állam tulajdonába kerülnek. A vasúti 
pályahálózat tartozékaként a  GSM-R rendszerhálózat és tartozékai a  beruházásnak a  – számvitelről szóló törvény 
szerinti – megvalósulásakor a vasúti pályahálózat tulajdonosának, vagyonkezelőjének, vagy vagyonműködtetőjének 
nyilvántartásában kerülnek aktiválásra, a beruházásnak a GSM-R fejlesztő nyilvántartásaiból – az elszámolásra kapott 
forrásokkal szemben – történő kivezetésével egyidejűleg.”

35. §  A Vtv. 79/B. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(A kapacitásfoglalásra jogosult, a hozzáférésre jogosult vagy a nem független pályahálózat-működtető a vasúti igazgatási 
szervnél jogvitás eljárás megindítását kérelmezheti, ha álláspontja szerint:)
„j) a pályahálózat-működtetőnek a forgalomirányítással kapcsolatos valamely döntése ellentétes a megkülönböztetéstől 
mentes eljárás követelményével,
k) a pályahálózat-működtetőnek a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkáinak tervezésével 
kapcsolatos valamely döntése ellentétes a  megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével, e  törvényben, 
a  vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben vagy a  Hálózati 
Üzletszabályzatban foglaltakkal, vagy
l) a  pályahálózat-működtető vagy a  VPSZ esetében a  11.  § (8)–(9)  bekezdésben, a  11/A.–11/C.  §-okban, vagy 
a  pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt valamely kötelezettség 
nem teljesül.”

36. § (1) A Vtv. 80. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„b) – ha a vállalkozó vasúti társaság szolgáltatási területe Magyarország területére korlátozódik, és a vállalkozó vasúti 
társaság a közlekedési hatóság eljárását kérelmezte – az egységes biztonsági tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági 
engedély kiállítása, meghosszabbítása, módosítása, visszavonása, valamint az abban foglalt feltételek teljesítésének 
ellenőrzése,”

 (2) A Vtv. 80. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„g) a biztonsági keretszabályok érvényesítése és fejlesztése, a nemzeti szabályok érvényesítése és érvényesülésének 
figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a nem jogszabályban kihirdetett nemzeti 
szabályok jóváhagyása,”

 (3) A Vtv. 80. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„i) az egységes biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudnivalókról ingyenesen hozzáférhető útmutató 
készítése,
j) együttműködés és információcsere a más EGT-államokban működő vasútbiztonsági hatóságokkal döntéshozatali 
kritériumaik uniós szintű harmonizálása érdekében, elsősorban az Ügynökség által létrehozott hálózaton belül,”

 (4) A Vtv. 80. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„p) a vasúti járművek – e törvényben foglaltak szerinti – forgalomba hozatalának engedélyezése, típusengedélyek 
kiadása,”

 (5) A Vtv. 80. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő u) és v) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„t) együttműködés az Ügynökséggel a forgalombahozatali járműengedélyeknek az (EU) 2016/797 európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 21. cikke (5) bekezdésének megfelelően, vagy jármű-típusengedélyeknek az (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 24.  cikkének megfelelően történő kiállításában, megújításában, módosításában és 
visszavonásában, valamint az  (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10.  cikk (5)  bekezdése szerinti 
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egységes biztonsági tanúsítványok kiállításában, megújításában, módosításában és visszavonásában, valamint 
az ÁME-k kidolgozásában és felülvizsgálatában,
u) a vasúti járművezetők munkaidejére, vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó szabályok betartásának vasúti 
közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése,
v) mindazon feladatok ellátása, amelyeket törvény vagy kormányrendelet feladatkörébe utal.”

 (6) A Vtv. 80/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési hatóság ügyintézési határideje a  kérelemre indult, a  80.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott engedélyezési eljárásokban, és az  ellenőrzési eljárásokban két hónap. A  vasúti pálya létesítésével, 
korszerűsítésével, átalakításával, használatbavételével, az  egységes biztonsági tanúsítvánnyal, a  vasútbiztonsági 
engedéllyel, valamint a  vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típusengedélyezésével 
összefüggő hatósági eljárások ügyintézési határideje négy hónap. A vasúti szakhatósági eljárás ügyintézési határideje 
huszonegy nap.”

 (7) A Vtv. 80/A. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  vasúti pálya létesítésével, korszerűsítésével, átalakításával, használatbavételével, az  egységes biztonsági 
tanúsítvánnyal, a vasútbiztonsági engedéllyel, valamint a vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, 
típusengedélyezésével összefüggő hatósági eljárások tekintetében a  közlekedési hatóság a  kérelem beérkezését 
követő egy hónapon belül tájékoztatja a  kérelmezőt arról, hogy a  dokumentáció hiánytalan vagy hiánypótlás 
keretében – határidő tűzésével – felhívja a kérelmezőt a megfelelő kiegészítő információk benyújtására.
(3c) Az  ügyintézési határidő azt a  napot követő napon kezdődik, amikor a  kérelmező a  döntés meghozatalához 
szükséges valamennyi lényeges információt a  közlekedési hatóság rendelkezésre bocsátja. A  közlekedési 
hatóság a  kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti az  ügyfeleket és az  érdekelteket az  eljárás 
megindításáról.”

37. § (1) A Vtv. 80/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  ügyfél a  vasúti közlekedési hatóság egységes biztonsági tanúsítvánnyal, jármű forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárásai esetén, a  döntés közlésétől számított egy hónapon belül kérheti annak felülvizsgálatát. 
A közlekedési hatóság két hónapon belül dönt a kérelemről, amelynek keretében megerősítheti vagy megváltoztathatja 
döntését. Ha a közlekedési hatóság az ügyfél kérelme alapján az elutasító döntését megerősítette, az ügyfél a döntés 
ellen fellebbezéssel élhet.”

 (2) A Vtv. 80/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közlekedési hatóságon belül a  megfelelőségértékelő szervezet kijelölési és bejelentési eljárása során nem 
dönthet a kijelölésről és a bejelentésről az, aki a megfelelőségértékelő szervezet értékelését végezte.”

38. §  A Vtv. a 80/F. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„A KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI ÜGYNÖKSÉGÉVEL
80/G. § (1) A közlekedési hatóság az Ügynökséggel az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikke 
szerinti együttműködési megállapodást köt.
(2) Az együttműködési megállapodás lehet egyedi vagy keretmegállapodás.
(3) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a célok teljesítéséhez szükséges feladatok és feltételek részletes 
leírását, az alkalmazandó határidőket, valamint a kérelmezők által fizetendő díjak felosztásának módját.
(4) A kérelmezőre háruló adminisztratív terhek és költségek csökkentése érdekében az együttműködési megállapodás 
egyedi együttműködési rendelkezéseket is tartalmazhat azokra a  pályahálózatokra, amelyeknél földrajzi vagy 
történelmi okokból speciális szakértelemre van szükség.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti pályahálózatok el vannak zárva az országos vasúti pályahálózattól, az együttműködési 
megállapodás lehetővé teheti az  Ügynökség feladatainak a  közlekedési hatóságra való átruházását, amennyiben 
ez a források hatékony és arányos kiosztásához szükséges.”

39. §  A Vtv. a következő 87/I. §-sal egészül ki:
„87/I. § (1) A 2020. június 16. napjáig kiadott vasútbiztonsági tanúsítványok az időbeni hatályuk lejártáig hatályban 
maradnak.
(2) A járműveknek 2020. június 16. napjáig kibocsátott üzembehelyezési engedélyei, valamint minden egyéb olyan 
engedély, amelyet 2016. június 15. napja előtt adtak meg – a nemzetközi megállapodások, és ezen belül is különösen 
a  RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) és a  RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) alapján megadott 
engedélyeket is ideértve – továbbra is érvényben maradnak a kibocsátásuk feltételeinek megfelelően.
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(3) A  (2)  bekezdés szerinti üzembehelyezési engedéllyel rendelkező járművek számára új forgalombahozatali 
járműengedélyt kell kiállítani annak céljából, hogy üzemelhessenek egy vagy több olyan hálózaton, amelyre még 
nem vonatkozik az  engedélyük. Az  említett további hálózatokon történő forgalomba hozatalra az  (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke vonatkozik.
(4) 2031. június 16. napjáig az Ügynökség általi, az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkben 
említett előzetes engedélyezésre vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik a  2016. június 15. napját megelőzően 
aláírt szerződésekben foglalt opciókra, még abban az esetben sem, ha azokkal 2016. június 15. napját követően élnek.”

40. § (1) A Vtv. 88. § (1) bekezdése a következő 19–21. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„19. a vasút-villamosra alkalmazandó engedélyezési eljárások eljárásjogi szabályait,
20. a  vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típus engedélyezésével kapcsolatos eljárások 
eljárásjogi szabályait,
21. az egységes biztonsági tanúsítvánnyal és a vasútbiztonsági engedéllyel összefüggő eljárások eljárásjogi szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„8. a vasúti igazgatási szerv, valamint a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét 
és mértékét, valamint az  azok megfizetésére vonatkozó anyagi jogi, továbbá a  közlekedési hatóság és az  egyes 
eljárásokban közreműködők közötti megosztására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az Ügynökség eljárásába 
bevont közlekedési hatóság nemzeti óradíját az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
9. a vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típus engedélyezésével kapcsolatos eljárások anyagi 
jogi szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„32. a  vasút-villamosra vonatkozó műszaki előírásokat, a  vasút-villamos üzemeltetésére, a  vasút-villamosokra 
alkalmazandó engedélyezési eljárásokra, továbbá a  vasút-villamos közlekedése esetén követendő forgalmi 
szabályokra és azok hatósági jóváhagyására vonatkozó anyagi jogi szabályokat, valamint a vasút-villamos pályahálózat 
üzemeltetésére és forgalomirányítására vonatkozó anyagi jogi szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következő 40. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„40. a  kockázatértékelő szervezetekkel szembeni – ideértve a  felelősségbiztosítás mértékét, továbbá a  szakmai 
képzettségi és szakmai gyakorlati – követelményeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

41. § (1) A Vtv. 89. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv, az irányelv 3. cikk 
10–14. pontjai, 20–26. cikkei valamint I. melléklete kivételével;”

 (2) A Vtv. 89. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv;”

 (3) A Vtv. 89. § (2) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„i) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
j) a  2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 
alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 bizottsági 
végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.”
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42. §  A Vtv.
 1. 2. § 1. pont 1.10. alpontjában az „A transzeurópai hagyományos és nagy sebességű vasúti rendszerben a vasúti 

jármű az Átjárhatósági Műszaki Előírások szerinti egy vagy több alrendszerből vagy ezen alrendszerek egy vagy 
több részéből áll” szövegrész helyébe az „Az uniós vasúti rendszerben a vasúti jármű egy vagy több strukturális 
és funkcionális alrendszerből áll” szöveg,

 2. 2. § 2. pont 2.19. alpontjában és a 88. § (2) bekezdés 28. pontjában az „üzembehelyezési engedéllyel” szövegrész 
helyébe a „forgalombahozatali járműengedéllyel” szöveg,

 3. 9/C.  § (3)  bekezdésében a  „vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az  „egységes biztonsági 
tanúsítvánnyal” szöveg,

 4. 9/D.  §-ában az  „Európai Vasúti Ügynökséget” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti Ügynökségét 
(a továbbiakban: Ügynökség)” szöveg,

 5. 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „üzembe helyezéséhez” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalához” 
szöveg,

 6. 32/A.  § (3)  bekezdésében a  „Vasútbiztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe az  „Egységes biztonsági 
tanúsítvány” szöveg,

 7. 32/A. § (4) bekezdés b) pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítványban” szövegrész helyébe a „az egységes 
biztonsági tanúsítványban” szöveg,

 8. 32/A.  § (6)  bekezdésében a „vasútbiztonsági tanúsítványokról” szövegrész helyébe az „egységes biztonsági 
tanúsítványokról” szöveg,

 9. 35.  § (5a)  bekezdés c) és f )  pontjában a „vasútbiztonsági tanúsítványa” szövegrész helyébe az „egységes 
biztonsági tanúsítványa” szöveg,

10. 35.  § (8)  bekezdésben az  „A vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” 
szövegrész helyébe az „Az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,

11. 35.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a  „vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az  „egységes 
biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,

12. 36/I. § (3) bekezdésében az „az üzembe helyezés” szövegrész helyébe az „a forgalomba hozatal” szöveg,
13. 36/I. § (4) bekezdésében az „Az üzembe helyezés” szövegrész helyébe az „A forgalomba hozatal” szöveg,
14. 36/I.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „típus- vagy üzembehelyezési engedéllyel” szövegrész helyébe 

a „típusengedéllyel vagy forgalombahozatali járműengedéllyel” szöveg,
15. 44.  § (3)  bekezdésében a  „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: NIF Zrt.)” szövegrész helyébe a „NIF Zrt.” szöveg,
16. 78. § (3) bekezdésében a „18” szövegrész helyébe a „19” szöveg,
17. 79/A.  § (1)  bekezdésében az „Európai Unió Vasúti Ügynökségével” szövegrész helyébe az „Ügynökséggel” 

szöveg,
18. 79/B. § (2) bekezdésében a „d)–i)” szövegrész helyébe a „d)–l)” szöveg,
19. 80. § (1) bekezdés r) pontjában az „üzembe helyezésére” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalára” szöveg,
20. 80. § (2) bekezdésében az „Európai Vasúti Ügynökségnek” szövegrész helyébe az „Ügynökségnek” szöveg,
21. 80.  § (3)  bekezdésében az „a vasúti járművek üzembehelyezése” szövegrész helyébe az „a vasúti járművek 

forgalomba hozatali” szöveg,
22. 81. § (9) bekezdésében az „a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítő tanúsítvánnyal)” szövegrész helyébe 

az „az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,
23. 81. § (9) bekezdés a) pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvány)” 

szövegrész helyébe az „az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,
24. 81. § (16a) bekezdés c) pontjában a „vasútbiztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe az „egységes biztonsági 

tanúsítvány” szöveg,
25. 84/A. § (2) bekezdésében, a 85. § (1) bekezdésében, a 85/C. § (1) bekezdésében, a 85/F. § (1) bekezdésében 

és a  85/O.  §-ában az „a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre” szövegrész helyébe az „az egységes 
biztonsági tanúsítványra és vasútbiztonsági engedélyre” szöveg,

26. 88.  § (1)  bekezdésének 5.  pontjában a „nem független pályahálózat-működtető között fennálló jogviszony 
feltételeit, ideértve az e szolgáltatások ellenértékeként a nem független pályahálózat-működtető” szövegrész 
helyébe a  „pályahálózat-működtető között fennálló jogviszony feltételeit, ideértve az  e  szolgáltatások 
ellenértékeként a pályahálózat-működtető” szöveg,

27. 88. § (1) bekezdésének 6. pontjában a „vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont, valamint vasúti 
képzési módszertani központ” szöveg,



36 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

28. 88.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítványra” szövegrész helyébe az „az egységes 
biztonsági tanúsítványra” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 2. § 6. pont 6.3. alpontja,
b) 35. § (5a) bekezdés d) pontja,
c) 79/B. § (1) bekezdés h) pontjában a „vagy” szövegrész,
d) 80/E. § (1) és (2) bekezdése, valamint (5) bekezdése,
e) 87/D. § (2) bekezdése,
f ) 89. § (1) bekezdés e) pontja.

9. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

44. §  A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 3. § (7) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv független minden olyan személytől és szervezettől, akinek vagy amelynek érdekei a kivizsgáló 
szervezet feladataival ütköznek, így különösen:)
„j) az Európai Unió Vasúti Ügynökségétől.”

45. § (1) A Kbvt. 7. § (1) bekezdés f ) pontja a következő fe) alponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv:
a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében biztonsági ajánlást tesz)
„fe) súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és váratlan vasúti esemény esetén – amennyiben az  ajánlás jellege miatt 
ez szükséges – az Ügynökségének;”

 (2) A Kbvt. 7. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv:)
„o) az Európai Unió más tagállamainak vasúti kivizsgáló szervezeteivel együttműködve részt vesz egy vasúti szakértői 
értékelő program kialakításában, és bekapcsolódik abba saját hatékonyságának és függetlenségének nyomon 
követése érdekében.”

46. §  A Kbvt. 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Súlyos vasúti baleset esetén – valamint, ha a  közlekedésbiztonsági szerv úgy dönt, hogy vasúti balesettel 
vagy váratlan vasúti eseménnyel kapcsolatban szakmai vizsgálatot indít – a  közlekedésbiztonsági szerv vezetője 
a szakmai vizsgálat megindításáról szóló döntés meghozatalát követő egy héten belül tájékoztatja az Európai Unió 
Vasúti Ügynökségét. A  tájékoztatás tartalmazza a  baleset dátumát, idejét és helyét, valamint annak jellegét és 
következményeit a halálos áldozatok, személyi sérülések és anyagi károk tekintetében.”

47. §  A Kbvt. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § Vasúti baleset vagy esemény bekövetkezése esetén a biztonsági ajánlások címzettjeit, a vasúti közlekedési 
hatóságot, az  Európai Unió Vasúti Ügynökségét, a  balesetben vagy eseményben érintett mentőszolgálatokat, 
a  megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a  gyártókat, az  érintett szolgáltatások igénybevevőinek képviselőit és 
a munkavállalók képviselőit igény esetén tájékoztatni kell a vizsgálat folyamatáról, és lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ismertessék álláspontjukat és véleményüket 
a vizsgálattal kapcsolatban, valamint megjegyzést tegyenek a zárójelentés-tervezetben szereplő információkra.”

48. §  A Kbvt. 15. § (2a) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglaltakon kívül meghatalmazott képviselőt delegálhat továbbá]
„c) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amely a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben és a váratlan 
vasúti eseményben érintett vállalkozó vasúti társaság letelepedési helyének minősül és működését ott engedélyezték,
d) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelyben a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben és a váratlan 
vasúti eseményben érintett vasúti járművet nyilvántartásba vették, vagy
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e) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelynek a területén a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben 
és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti jármű karbantartására sor került.”

49. §  A Kbvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a 22. § (1) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazások alapján kiadott rendeletekkel együtt a vasútbiztonságról 
szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk 10–14.  pontjai, 20–26.  cikkei 
valamint I. melléklete;”

50. §  A Kbvt.
a) 2. § l) pontjában az „a vonatok üzemeltetését és az üzemeltetés” szövegrész helyébe az „a vasúti tevékenységek” 

szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében az „Európai Vasúti Ügynökség” szövegrész helyébe az „Európai Unió Vasúti Ügynöksége 

(a továbbiakban: az Ügynökség)” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésben az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt” szövegrész 

helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt” szöveg,
d) 9. § (1) bekezdésben az „akadályozva” szövegrész helyébe az „akadályozva, az esemény vizsgálatára jogosult 

más hatóságokkal egyidejűleg is” szöveg,
e) 14. §-ában a „folyamatáról” szövegrész helyébe a „folyamatáról kérésükre” szöveg,
f ) 15. § (2b) bekezdés a) pontjában a „roncsokat” szövegrész helyébe a „roncsokat, és részt venni a bizonyítékok 

összegyűjtésében” szöveg,
g) 16.  § (6)  bekezdésében az  „Európai Vasúti Ügynökségnek” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti 

Ügynökségének” szöveg,
h) 19.  § (2)  bekezdésében az  „Európai Vasúti Ügynökséget” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti 

Ügynökségét” szöveg
lép.

51. §  Hatályát veszti a Kbvt. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „– az esemény vizsgálatára külön jogszabály alapján jogosult 
más hatóságokkal egyidejűleg is –” szövegrész.

10. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

52. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az  építtető kérelmére a  hatóság köteles lefolytatni 
azt az Étv. szerinti, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati 
eljárást és környezeti hatásvizsgálati engedélyezési, valamint a már kiadott engedély módosítására irányuló eljárást 
is, ha az adott tevékenységre vonatkozóan jogszabály már nem ír elő engedélyt. Ilyen esetben az engedélyezésre 
vonatkozó korábbi – a hatályvesztésüket megelőző napon hatályos – jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”

53. §  Az Ngt. 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézési határidő:)
„a) a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az  ott 
meghatározott határidő, környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén hatvan nap,”

54. §  Az Ngt. 6/G. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési infrastruktúra-beruházás során
a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,
b) a megindult építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg, továbbá
c) az építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem függeszthető fel
arra tekintettel, hogy a környezetvédelmi engedéllyel szemben közigazgatási per van folyamatban.
(2) A közlekedési infrastruktúra-beruházás során
a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,
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b) a megindult építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg
arra tekintettel, hogy az  építési vagy a  vízjogi létesítési engedély alapját képező környezetvédelmi engedélyezés 
iránti eljárás van folyamatban. Az  építési engedélyezési eljárást és a  vízjogi létesítési engedélyezési eljárást 
a határozathozatal előtt a környezetvédelmi engedély kiadását követő nyolcadik napig a hatóság felfüggeszti.”

55. §  Az Ngt. 6/L. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (3) és (4) bekezdés szerinti használati korlátozással bekövetkező akadályoztatás (az ingatlannak közút céljára 
történő rendelkezésre tartása) miatt a  tulajdonos (haszonélvező) javára az  akadályoztatás időtartamára, jellegére, 
az akadályoztatást megelőző, tulajdonos (haszonélvező) általi tényleges használat mértékére figyelemmel egyszeri 
kártalanítást kell fizetni. Ha az  ingatlan közút céljára történő megszerzése adásvétellel történik, a  kártalanítás 
az építtető és a tulajdonos (haszonélvező) közötti megállapodás tárgya, azt a kisajátítás esetén pedig a kisajátítási 
kártalanítás összegének megállapítása során, a  kisajátítással kapcsolatos esetleges értékveszteség körében kell 
figyelembe venni.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti kártalanítást adásvételi szerződés vagy kisajátítási eljárás hiányában a  tulajdonos 
kérelmére a fővárosi vagy a megyei kormányhivatal állapítja meg. A kártalanítás megállapítására vonatkozó eljárásra 
a  kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. Amennyiben az  ingatlan megvásárlására, kisajátítására az  egyszeri 
kártalanítás megállapítását és kifizetését követően sor kerül, úgy a vételár, kártalanítási összeg meghatározása során 
az ingatlan – (3) bekezdés szerinti tilalom és (4) bekezdés szerinti használati korlátozás figyelmen kívül hagyásával 
megállapított – forgalmi értékéből az egyszeri kártalanítás összegét le kell vonni.”

11. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló  
2006. évi CXXXIII. törvény módosítása

56. §  A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.  törvény 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A fővárosi önkormányzatot és a  kerületi önkormányzatokat a  2.  § alapján osztottan megillető bevételekből 
a  fővárosi önkormányzatot 54%, a  kerületi önkormányzatokat együttesen 46% részesedés illeti meg. A  fővárosi 
önkormányzat az  őt megillető 54%-ból a  helyi iparűzési adó részesedésének összegét elsőként a  helyi közösségi 
közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.”

12. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

57. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 45.  § (2)  bekezdésében a  „kivonja 
a  forgalomból” szövegrész helyébe a  „kivonja a  forgalomból, vagy az  ideiglenes rendszámtáblát visszavonja” 
szöveg lép.

13. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

58. §  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál a helyi 
iparűzési adóból származó bevétel, a  fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a  fővárosi 
önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.”

59. §  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 112.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A helyi önkormányzatok helyi közösségi közlekedési feladatellátásának forrása a fővárosi önkormányzat esetében 
elsőként a  külön törvény alapján fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel, más önkormányzatnál 
pedig a  helyi iparűzési adóból származó bevétel. A  helyi iparűzési adóbevételből a  közösségi közlekedési feladat 
ellátási összegén felüli bevétel különösen a  települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 
szociális ellátások finanszírozására használható fel.”
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14. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

60. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-a a következő 42–45. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„42. autóbusz-állomás: a 181/2011/EU rendelet 3. cikk m) pontjában meghatározott autóbusz-állomás;
43. autóbusz-megállóhely: a 181/2011/EU rendelet 3. cikk n) pontjában meghatározott autóbusz-megálló;
44. autóbusz-állomás üzemeltető szerv: az autóbusz-állomás ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa, vagy 
a  tulajdonos többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, vagy az  autóbusz-állomás üzemeltetésre alapított 
költségvetési szerv, vagy a  tulajdonossal az  üzemeltetésre vonatkozóan megállapodást kötő személyszállítási 
közszolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy más gazdasági társaság;
45. autóbusz-megállóhely üzemeltető szerv: az út közúti közlekedésről szóló törvény szerinti kezelője, a közút területén 
kívül elhelyezkedő autóbusz-megállóhelyek kivételével, ahol az  autóbusz-megállóhely üzemeltetője az  autóbusz-
megállóhely ingatlannyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa vagy az üzemeltetésre vonatkozóan megállapodást 
kötő személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy más gazdasági társaság.”

61. §  Az Sztv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közforgalmú személyszállítási szolgáltatást, a  különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást, 
valamint a  különjárati személyszállítást végző közlekedési szolgáltatók, valamint a  személyszállítási szolgáltatási 
tevékenység végzéséhez szükséges autóbusz-állomások, autóbusz-megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi 
létesítmények üzemeltetői kötelesek a  személyszállítási szolgáltatási tevékenységek hatékony ellátása érdekében 
egymással együttműködni. Ennek keretében az üzemeltető – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
legfeljebb a  fenntartás és az  üzemeltetés költségeit, az  értékcsökkenést és a  tőkemegtérülés alapján számított 
nyereséget magában foglaló önköltség fejében az  egyenlő elbánás elve mellett, erre irányuló szerződés alapján, 
a  személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók elsőbbségének a  biztosításával, a  biztonságos közlekedés 
feltételeinek figyelembevételével köteles hozzáférést biztosítani
a) a  közforgalmú személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez, 
a várakozást szolgáló és a szociális létesítményekhez és
b) a  közforgalmú közlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges autóbusz-állomásokhoz, autóbusz-
megállóhelyekhez, valamint egyéb utasforgalmi létesítményekhez
más személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára.”

62. §  Az Sztv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  3.  §-ban meghatározott együttműködési kötelezettség alapján az  autóbusz-állomás, autóbusz-
megállóhely üzemeltetője köteles az általa üzemeltetett autóbusz-állomás és autóbusz-megállóhely hozzáférésére 
vonatkozó előírásokat honlapján hozzáférési szabályzatban közzétenni.
(2) A hozzáférési szabályzat legalább a következőket tartalmazza:
a) a nyújtott szolgáltatás helyszíne, kapacitása, leírása,
b) a szolgáltatás műszaki, technikai jellemzői,
c) a szolgáltatás díja.
(3) Az  autóbuszos hatóság ellenőrzi az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltak megtartását és a  hozzáférési szabályzat 
tartalmának helytállóságát, jogszerűségét.”

63. §  Az Sztv. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  autóbuszos hatóság az  autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltatókat, 
autóbusz-állomás és autóbusz-megállóhely üzemeltető szervet, valamint a  közlekedésszervezőt az  autóbusszal 
végzett közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyeletével kapcsolatos tevékenység ellátásához szükséges 
információk, adatok szolgáltatására kötelezheti.”
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64. §  Az Sztv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az autóbuszos hatóság felügyeli az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók, az  autóbusz-állomást és az  autóbusz-megállóhelyet 
üzemeltető szervek, valamint a közlekedésszervezők általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból ellenőrzi 
és elemzi a 181/2011/EU rendeletben, az e törvényben és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU 
rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, valamint a 181/2011/EU rendeletben foglaltak alóli mentességekre, 
a  közúti személyszállítási üzletszabályzatra, továbbá annak jóváhagyására vonatkozó szabályokat meghatározó 
kormányrendeletben, az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzatában és 
a közlekedésszervezők személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.”

65. §  Az Sztv. 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe kerülésének megállapítása során a vasúti igazgatási 
szerv a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 
alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 bizottsági 
végrehajtási rendelet alapján jár el.”

66. §  Az Sztv. 51. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  47.  § (6)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe 
kerülésének megállapítása során a  vasúti igazgatási szerv az  új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról szóló, 
2014. augusztus 11-i 869/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján jár el, ha a 2019. január 1. után beérkezett, 
a 2012/34/EU irányelv 38. cikk (4) bekezdésében említett, a kérelmezni szándékozott személyszállítási szolgáltatásról 
szóló tájékoztatás alapján az új személyszállítási szolgáltatást 2020. december 12. előtt megkezdik.”

67. §  Az Sztv. 52. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„g) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 
alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 bizottsági 
végrehajtási rendelet.”

68. §  Az Sztv.
a) 15. § (3) bekezdésében az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóság” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdésében az „az autóbuszos közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóság” 

szöveg
lép.

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

69. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
26. § (3) bekezdés d) pontjában a „3 napig” szövegrész helyébe a „70 napig” szöveg lép.

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

70. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 88. §-ában az „az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról” 
szövegrész helyébe az „a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ideiglenes rendszámtábláról” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § (1) és (3)–(5) bekezdése, a 24–25. §, a 27–29. §, a 31. § és 32. §, a 36. § (1) és (3)–(7) bekezdése, a 37. § (1) bekezdése, 

a 38. § és a 39. §, a 40. § (1)–(3) bekezdése, a 41. §, a 42. § 1–15., 17., 19–25. és 28. pontja, a 43. § a), b), d) és f ) pontja, 
valamint a 9. alcím 2020. június 16-án lép hatályba.
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 (3) A 61. § és a 62. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 3. alcím, az 5. alcím, a 7. alcím, a 12. alcím és a 16. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

72. §  Az 58. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

73. § (1) A 3. §, a 4. § és az 5. § a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek 
és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet 
módosításáról, valamint a  2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) A 23. § (1) és (3)–(5) bekezdése, a 24–26. §, a 27–29. §, a 31. § és 32. §, a 36. §, a 37. §, a 38. § és a 39. §, a 40. §, a 41. §, 
a 42. § 1–15., 17., 19–25. és 27–28. pontja, a 43. § a), b), d) és f ) pontja, valamint a 9. alcím a vasúti rendszer Európai Unión 
belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
valamint a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 

11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és a tanácsi rendelet,
b) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 

alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 
bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi CXVIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes 
jogszabályok módosításáról*

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

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

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

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

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

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

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

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

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az Ltp. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános szerződési feltételek módosításához az állami támogatás nélküli módozatokra vonatkozó általános 
szerződési feltételek kivételével az MNB engedélye szükséges.”

8. §  Az Ltp. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  lakás-előtakarékosság állami támogatására az a  lakás-előtakarékoskodó vagy kedvezményezett jogosult, aki 
Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgár,
b) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy, 
vagy
c) bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy.”

9. §  Az Ltp. 23. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  lakás-előtakarékoskodó az  állami támogatás iránti kérelmet nyújt be a  lakástakarékpénztárhoz, 
a  lakástakarékpénztár a  természetes személy lakáselőtakarékoskodó vagy – amennyiben kedvezményezettet 
jelölnek meg – a  kedvezményezett személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, lakcímét, nem természetes 
személy nevét, adószámát és az  épület címét, helyrajzi számát a  jogosultság ellenőrzése céljából megküldi 
a kincstár részére. A támogatás folyósítása és összegének megállapítása, valamint a jogosultság ellenőrzése céljából 
a lakástakarékpénztár megküldi továbbá a kincstár részére a szerződés megkötésének időpontját, a megtakarítási év 
kezdetét, a betétszámlára az adott megtakarítási évben befizetett összeget, töredék megtakarítási év esetén annak 
végét és a szerződésben rögzített lakáskölcsön kamatát. A kincstár a lakástakarékpénztár által továbbított adatokról 
nyilvántartást vezet.
(4) A kincstár a (3) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatás felvételét követő 10 évig kezelheti a támogatásra 
való igényjogosultság ellenőrzése céljából.”

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

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

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

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

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

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

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

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

ügyében illetékes járási hivatal bírálja el” szöveg
lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §  A Tpt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § Az  értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül (a  továbbiakban: zártkörű forgalomba hozatal), ha 
az értékpapír forgalomba hozatala nem nyilvános forgalomba hozatallal történik.”

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

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

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

 (2) A Tpt. 21. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az (EU) 2017/1129 rendelet
a) 1. cikke (4) bekezdésének a)–e) és j) pontjában foglalt nyilvános ajánlattétel esetén a 16. §-ban,
b) 1.  cikke (4)  bekezdésében foglalt nyilvános ajánlattétel és 1.  cikke (5)  bekezdésének a)–h)  pontjában foglalt 
szabályozott piacra történő bevezetés esetén a 17. § (1) bekezdésében
foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
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 (3) A Tpt. 21. § (6)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  kibocsátó, illetve az  értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező 
személy az értékpapír-sorozat regisztrációjának feltételeként a Bszt. 5. § (1) bekezdés h) pontja szerinti multilaterális 
kereskedési rendszer működtetése tevékenységet végző piacműködtető vagy befektetési vállalkozás által 
meghatározott tartalmú és általa jóváhagyott információs dokumentumot készít és a Felügyelet által üzemeltetett 
információtárolási rendszeren és a Felügyelet által elfogadott nyelven tesz közzé. Nem kell információs dokumentumot 
közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén, ha a  regisztrálandó 
értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételre tájékoztató vagy minimum tájékoztató közzétételével került sor.
(7) Az információs dokumentum a piacműködtető vagy a befektetési vállalkozás általi jóváhagyást követő tizenkét 
hónapig hatályos, amely időszak alatt lehet az értékpapírt multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni.
(8) Ha a piacműködtető vagy a befektetési vállalkozás általi jóváhagyás és a multilaterális kereskedési rendszerben 
való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  piacműködtető vagy a  befektetési 
vállalkozás tudomására, ami az  információs dokumentum kiegészítését teszi szükségessé, a  piacműködtető vagy 
a  befektetési vállalkozás a  multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy és 
a forgalmazó meghallgatása után elrendeli az információs dokumentum kiegészítését.
(9) A kibocsátó, az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy és 
a forgalmazó köteles haladéktalanul az információs dokumentum kiegészítését kezdeményezni, ha a piacműködtető 
vagy a  befektetési vállalkozás általi jóváhagyás és a  multilaterális kereskedési rendszerben való kereskedés 
megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  tudomására, amely az  információs dokumentum 
kiegészítését indokolttá teszi.
(10) Az  információs dokumentum kiegészítéséhez a  piacműködtető vagy a  befektetési vállalkozás jóváhagyása 
szükséges.
(11) Nem kell információs dokumentumot közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációjához az  (EU) 2017/1129 rendelet 1. cikk (5) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott esetekben, azzal, 
hogy az (EU) 2017/1129 rendeletben meghatározott szabályozott piac alatt e bekezdés alkalmazásakor multilaterális 
kereskedési rendszert kell érteni.”

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

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

21. §  A Tpt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha – az (EU) 2017/1129 rendelet 
1.  cikk (4) és (5)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  értékpapírt a  Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató vagy 
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minimum tájékoztató hiányában, illetve – a  23.  § (1)  bekezdésében meghatározott eset kivételével – befektetési 
szolgáltató igénybevétele nélkül hozták nyilvánosan forgalomba. Ugyancsak semmis az  értékpapír jegyzése, 
illetve az  adásvételére kötött szerződés, ha zártkörűen működő részvénytársaság részvénye a  működési forma 
megváltoztatására vonatkozó közgyűlési határozat nélkül került nyilvános ajánlattételre, illetve kezdeményezték 
annak szabályozott piacra történő bevezetését.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  befektetőknek okozott kárért a  kibocsátó, az  ajánlattevő, az  értékpapír 
szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen felel.”

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

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

 (2) A Tpt. 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közzététel helye:
a) a kibocsátó és – ha van forgalmazó – a forgalmazó honlapja,
b) annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek, vagy
c) a  Felügyelet honlapja, ha a  Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az  e  törvény szerinti közzétételi kötelezettség 
teljesítése céljából.”
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24. §  A Tpt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  23. számú mellékletben meghatározott nemzetközi pénzügyi intézménynek, valamint az  olyan nemzetközi 
intézménynek, amelynek az  Európai Unió legalább egy tagállama a  tagja, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez – ha a forgalomba hozatalra, 
illetve a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 7. számú melléklet szerint 
összeállított, a Felügyelet által jóváhagyott ismertetőt kell közzétenni a 44. § (6) bekezdésében meghatározott módon.”

25. §  A Tpt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § Helyi önkormányzat, az  Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata 
által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez  
– ha a forgalomba hozatalra, illetve a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – 
a  kibocsátónak a  4. számú mellékletben meghatározott tartalommal kell elkészíteni a  tájékoztatót. A  tájékoztatót 
a Felügyelet jóváhagyásával kell közzétenni a 44. § (6) bekezdésében meghatározott módon.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (4) A Tpt. 223. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az igazgatóság a tagjai közül évente elnököt választ. Az ügyvezető igazgató nem választható meg elnöknek.”

33. § (1) A Tpt. 224. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„b) kinevezi és felmenti az Alap ügyvezető igazgatóját, meghatározza feladatait és díjazását;”

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

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

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

35. §  A Tpt. 334. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Központi értéktár a  központi értéktári tevékenység végzésére a  909/2014/EU rendeletben meghatározott 
feltételekkel jogosult, és az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa által előírt rendelkezés alapján 
nyújthat – a 335. §-ban foglaltakon túl – más jogi személyek részére szolgáltatást.”
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36. §  A Tpt. 343. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Központi értéktár, központi szerződő fél működése során az  üzleti titokra, a  banktitokra, fizetési titokra, 
az  értékpapírtitokra és a  bennfentes kereskedelem, a  piacbefolyásolás és a  bennfentes információ jogosulatlan 
közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezések szerint jár el.”

37. §  A Tpt. 380. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az alapdíjegység hetvenötezer forint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. §  A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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47. §  A Tpt.
a) 10. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében és 66. § (3) bekezdésében az „a 34. § 

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

amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a szabályozott piacra bevezetett” szöveg,
d) 52.  § (5)  bekezdésében az „állapítja meg a  rendkívüli” szövegrész helyébe az „állapítja meg a  rendszeres és 

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

az „Az (5) bekezdésben hivatkozott kibocsátó” szöveg,
f ) 54. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében és 59. §-ában a „nyilvánosan forgalomba hozott” szövegrész 

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

az „értékpapírokat szabályozott piacra bevezető kibocsátó” szöveg,
h) 54. § (6) bekezdés a) pontjában az „és a nyilvános forgalomba hozatalhoz tájékoztatót nem készített” szövegrész 

helyébe az „és nem készített az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti tájékoztatót” szöveg,
i) 58.  § (1)  bekezdésében a  „hozták nyilvánosan forgalomba” szövegrész helyébe a  „székhellyel rendelkező 

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

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

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

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

a (9a) bekezdés szerinti bontásban kell megjeleníteni” szöveg,
n) 400. § (1) bekezdés u) pontjában a „34. §-ban” szövegrész helyébe a „44. § (6) bekezdésében” szöveg
lép.

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

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

49. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 71. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapdíj az alapdíjegység és az (5) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység hetvenötezer forint.”
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 (2) Az Fnyt. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő változó díj éves mértéke a  foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény által kezelt vagyon tárgyévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékének  
0,3 ezreléke.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57. §  A Bszt.
a) 24/C. § (1) bekezdésében az „Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető” szövegrész helyébe az „A vezető” szöveg,
b) 4.  melléklet 18.  pontjában a  „következőkből” szövegrész helyébe a  „következő elemekből, vagy azok 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77. §  Az MNBtv. 49. § (4) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 
l) ponttal egészül ki:
(Az MNB eljárásaiban – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az  ügyintézési határidő három hónap. A  kérelemre 
induló eljárás és annak ügyintézési határideje a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul. 
A  hivatalbóli eljárás és annak ügyintézési határideje az  első eljárási cselekmény napján kezdődik. Ha a  határidő utolsó 
napja olyan nap, amelyen az  MNB-nél a  munka szünetel, a  határidő a  következő munkanapon jár le. Az  ügyintézési 
határidőbe nem számít bele)
„j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint 
a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama, 
és
l) a  bizonyítási eljárás lezárását követően MNB-hez érkezett iratbetekintésre irányuló kérelem elbírálása során 
hozott végzés meghozatalától, vagy az  iratbetekintés korlátozás nélkül történő engedélyezése esetén az  ügyfél 
tájékoztatásától a kérelem alapján megvalósuló iratbetekintés napjáig terjedő időtartam.”
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78. § (1) Az MNBtv. 49/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyfél az  MNB hatósági tevékenysége során és annak befejezését követően is betekinthet az  eljárás során 
keletkezett iratba, kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik, vagy az MNB – az eljárás eredményessége érdekében – 
végzéssel elrendeli, hogy az eljárás irataiba csak a bizonyítási eljárás lezárását követően tekinthet be, vagy az erre 
irányuló kérelmet végzéssel elutasítja. Az  ügyfél a  bizonyítási eljárás lezárását megelőzően is betekinthet abba 
az  iratba, amelynek megismerése az  eljárás során hozott önálló jogorvoslattal támadható végzéssel szembeni 
jogorvoslati joga gyakorlásához szükséges.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. § (1) A Hpt. 118. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  teljesítményjavadalmazás legalább 40 százalékát – a  belső szabályzatban meghatározott küszöbértéknél 
magasabb összegű teljesítményjavadalmazás esetén legalább hatvan százalékát – halasztva, az üzleti tevékenység 
természetétől, kockázataitól és az  adott vezető állású személy, munkavállaló tevékenységeitől függően legalább 
három-ötéves időszak alatt elosztva kell kifizetni. A halasztási időszak hosszát az üzleti ciklusnak, az üzlet jellegének, 
kockázatainak és az érintett munkavállaló tevékenységeinek megfelelően kell megállapítani.”

 (2) A Hpt. 118. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A teljesítményjavadalmazást csökkenteni kell, ha a hitelintézet pénzügyi teljesítménye jelentősen visszaesik 
vagy negatív, figyelembe véve az aktuális javadalmazást és a csökkentési vagy visszakövetelési szabályokat.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105. §  A Hpt. 226. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető látja el. A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat 
az ügyvezető a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a javadalmazás és az ellenőrzési tárgykörök meghatározása 
tekintetében az  igazgatótanács előzetes jóváhagyása mellett gyakorolja. Az  ügyvezető gyakorolja az  OBA 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.”

106. §  A Hpt. 292. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) 2019. december 31-én már működő, vagy alapítási engedély alatt álló
a) bank és pénzügyi holding társaság induló tőkéjének legkésőbb 2023. december 31-ig el kell érnie a hárommilliárd 
forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a négymilliárd forintot,
b) pénzügyi vállalkozás induló tőkéjének – ide nem értve a  hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozást, 
a  pénzügyi holding társaságot és a  fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozást – induló tőkéjének  
2023. december 31-ig el kell érnie a hetvenöt millió forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a százmillió forintot,
c) hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás induló tőkéjének 2023. december 31-ig el kell érnie az százmillió 
forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie a százötven millió forintot.
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(5) 2019. december 31-én már működő, vagy létesítési engedély alatt álló harmadik országbeli fióktelep dotációs 
tőkéjének legkésőbb 2023. december 31-ig el kell érnie a hárommilliárd forintot és 2026. december 31-ig el kell érnie 
a négymilliárd forintot.
(6) A jelölő bizottság tagjaira vonatkozó, a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági 
stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseket 
a hitelintézetnek legkésőbb 2020. május 31-től kell alkalmazni.
(7) A  275.  § (6)  bekezdése szerinti kivonaton az  OBA tagintézet felhívja a  betétes figyelmét a  6.  § (2)  bekezdés 
6. pontjának 2021. január 1-jén hatályba lépő módosítására.”

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

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

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

könyvvizsgálójával” szöveg,
c) 106. § (4) bekezdésében a „vagy kapcsolatban” szövegrész helyébe a „vagy egy személlyel és vele az (1) bekezdés 

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

tartozó fogyasztónak” szöveg,
e) 113. § (1) bekezdésében az „Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető” szövegrész helyébe az „A vezető” szöveg,
f ) 118. § (11) bekezdésének nyitó szövegrészében a „következőkből” szövegrész helyébe a „következő elemekből, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117. §  A Szantv. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A csoportszintű szanálási terv)
„b) kitér a  szanálási intézkedések és hatáskörök összehangolt módon történő alkalmazhatóságának és 
gyakorolhatóságának a mértékére a csoportnak az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozásai tekintetében, 
ideértve a csoport egészének vagy a csoporton belüli több vállalkozás által végzett tevékenységnek vagy üzletágnak, 
illetve a csoporton belüli egyes vállalkozásoknak harmadik fél felé történő értékesítés elősegítését célzó intézkedéseket 
is, valamint azonosítja az összehangolt szanálás akadályait,”
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118. §  A Szantv. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a Felügyelet arról tájékoztatja a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t, hogy az általa alkalmazott intézkedés és 
kivételes intézkedés ellenére az intézmény esetében továbbra is megalapozottan fennállnak a Hpt. vagy Bszt. szerinti 
felügyeleti intézkedések vagy kivételes intézkedések alkalmazásának feltételei, akkor a szanálási feladatkörében eljáró 
MNB a Felügyelet útján kötelezheti az intézmény vezetését a 42. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények és 
a titoktartási előírások betartása mellett vevő felkutatására, illetve már a szanálást elrendelő határozata meghozatala 
előtt maga is megkezdheti felkutatni a lehetséges vevőt. A vagyonértékesítési eszköz alkalmazásának kereskedelmi 
feltételek mellett kell történnie, az  adott eset körülményeire is tekintettel. A  szanálási feladatkörében eljáró 
MNB-nek a  vagyonértékesítési eszköz alkalmazásakor minden észszerű lépést meg kell tennie annak érdekében, 
hogy az átruházásra a 22–26. §-ban meghatározottaknak megfelelő független vagy utólagos, végleges értékeléssel 
összhangban levő kereskedelmi feltételek mellett kerüljön sor az adott eset körülményeit is figyelembe véve.”

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

120. §  A Szantv. 74. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 
e) ponttal egészül ki:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB akkor gyakorolhatja az  intézmény vagy az  1.  § (1)  bekezdés szerinti pénzügyi 
vállalkozás által kibocsátott kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem tekintetében a leírásra vagy átalakításra vonatkozó 
jogosultságát]
„c) a leányvállalat szintjén kibocsátott elsődleges alapvető és járulékos tőkeelemek esetében, ha
ca) ezeket a tőkeelemeket az illetékes felügyeleti hatóság elismeri a szavatoló tőke követelmények egyedi és összevont 
alapú teljesítéséhez és
cb) az összevont felügyeletet ellátó hatóság székhelye szerinti tőkeelemek leírására vagy átalakítására jogosult hatóság 
és a szanálási feladatkörében eljáró MNB a 32. § (5) és (6) bekezdése szerinti többoldalú eljárás keretében megállapítja, 
hogy a csoport a szóban forgó instrumentumok kapcsán gyakorolt tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó 
jogosultság gyakorlása hiányában többé nem lesz életképes;
d) ha az  intézmény vagy az 1. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás rendkívüli állami pénzügyi támogatást 
igényel; vagy
e) az e törvényben meghatározott állami tőkeemelés során.”
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121. §  A Szantv. 79. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemeknek az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti átalakítása céljából a  szanálási 
feladatkörében eljáró MNB előírhatja az  intézmény számára, hogy bocsásson ki elsődleges alapvető tőkeelemeket 
a kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek tulajdonosai számára. A kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek csak 
akkor alakíthatók át, ha]
„d) az  egyes kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek kapcsán nyújtott elsődleges alapvető tőke mennyiségét 
meghatározó átváltási ráta megfelel a  76.  §-ban meghatározott alapelveknek, valamint az  átváltási rátáról az  EBH 
által az  európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a  716/2009/EK határozat módosításáról 
és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkével összhangban kibocsátott iránymutatásnak.”

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

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

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

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

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

esetén ritkább” szöveg,
b) 9.  § (2)  bekezdésében az  „a szanálási feladatkörében eljáró MNB határozatot megalapozó jelentésnek 

(a továbbiakban: jelentés)” szövegrész helyébe az „az együttes döntés meghozatalához szükséges valamennyi 
információnak” szöveg,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (2) A Kárrendezési törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat a  BEVA munkaszervezete látja el 
a BEVA ügyvezető igazgatójának irányításával.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

Hatályát veszti a Tpt. 4. számú melléklet
a) b) pont 3. alpontja,
b) f ) pont 9. alpontja.

2. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

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

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

3. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

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

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

 3.  A Bszt. 4. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Ha a befektetési vállalkozás a nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzattal rendelkezik, annak összhangban kell állnia 
a befektetési vállalkozás üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel. Ha a nyugdíjpolitikára 
vonatkozó szabályzat alapján a  vezető állású személy, munkavállaló részére teljesítményjavadalmazása részeként 
nem kötelező nyugdíjjuttatás jár és a vezető állású személy, munkavállaló
a) a  nyugdíjazása előtt távozik a  befektetési vállalkozástól, akkor a  befektetési vállalkozásnak a  18.  pontban 
meghatározott eszközök formájában öt évig vissza kell tartania a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat,
b) eléri a  nyugdíjazását, akkor a  befektetési vállalkozásnak a  munkaviszony megszűnése után ötéves visszatartási 
időszak figyelembevételével kell kifizetnie ezen juttatásokat a 18. pontban meghatározott eszközök formájában.”
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4. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

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

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

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

5. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

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

6. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

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

„Kártalanítási határidő a hitelintézet fizetésképtelensége esetén: 15 munkanap4”

 2.  A Hpt. 6. mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4 Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap [cím, telefonszám, e-mail cím és weboldal]. Ez a rendszer 
2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-től 7 
munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.”
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7. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez

A Kbftv. 3.  melléklet II. Fejezet 55.  pont 55.2.  alpontjában az  „a forgalomba hozatal” szövegrész helyébe  
az „a befektetési alap” szöveg lép.
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2019. évi CXIX. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (3) A Pmt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szolgáltató a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az  alábbi okiratok bemutatását köteles 
megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:
a) természetes személy
aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található,
ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi 
tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  nevében vagy megbízása alapján eljárni 
jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – 
okiratot, hogy
ba) a  céget a  cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a  cég a  bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó 
esetében az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az  egyéni vállalkozó 
nyilvántartásba vételre került,
bb) a b) pont ba) alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti 
bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c) bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását 
megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
(3a) A  (2)  bekezdés a)  pont ab)–ac) és ae)  alpontjában meghatározott adat ellenőrzése mellőzhető, ha 
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza.
(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy 
a (2) bekezdés a) pont ab)–ac) és ae) alpontjában meghatározott adatok rögzítésére az ellenőrzés mellőzésével került 
sor.”
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 (4) A Pmt. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  szolgáltató köteles ellenőrizni a  (3)  bekezdés alapján 
bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az  okirat 
hitelességéről.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. § (1) A Pmt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a tevékenységére irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően – köteles az üzleti kapcsolatot 
folyamatosan figyelemmel kísérni – ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését is – 
annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügylet összhangban áll-e a szolgáltatónak az ügyfélről a jogszabályok 
alapján rendelkezésére álló adataival és ez alapján szükség van-e az ügyféllel szemben pénzmosás megelőzésével 
kapcsolatos intézkedések végrehajtására.”

 (2) A Pmt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató a folyamatos figyelemmel kísérés során ellenőrzi, hogy az ügyfél kockázati szintje a rendelkezésre 
álló adatoknak megfelelően lett-e rögzítve. A  szolgáltató a  kockázati szint változásának megállapítása esetén 
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haladéktalanul lefolytatja az  ügyfél tényleges kockázati szintjének megfelelő még végrehajtásra nem került 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseket és a teljesített ügyletek elemzését a kockázati szinthez igazítja.”

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

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

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

 (2) A Pmt. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  Bit. 2.  melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítás kedvezményezettje, illetve a  biztosítási 
szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosultak személye, továbbá a kedvezményezett által meghatározott 
teljesítés elfogadására jogosult személye a  szerződés megkötésekor még nem ismert, a  kedvezményezett, illetve 
a biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult, továbbá a kedvezményezett által meghatározott 
teljesítés elfogadására jogosult személyazonosságának igazoló ellenőrzését legkésőbb a kifizetéssel egyidejűleg vagy 
a szerződésből (kötvényből) eredő jogoknak a jogosult általi érvényesítéséig lefolytatja.”

 (3) A Pmt. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  szolgáltató nem tudja végrehajtani a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, 
akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül 
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művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügylet teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti 
kapcsolatot.”

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

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

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

15. §  A Pmt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A szolgáltató a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló, belső szabályzatban rögzített 
alacsony kockázatú esetekben az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni:
a) a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat rögzíteni;
b) a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok másolatát a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében 
beszerezni;
c) a 8. és 9. §-ban a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban meghatározott eljárásokat elvégezni;
d) a 9/A. és 9/B. §-ban meghatározott kiemelt közszereplői jelleg meghatározásával kapcsolatos eljárásokat elvégezni;
e) a 11. és 12. §-ban meghatározott monitoring kötelezettségeket elvégezni.
(2) A szolgáltató haladéktalanul elvégzi a magasabb kockázati szintnek megfelelő ügyfél-átvilágítást, ha az (1) bekezdés 
c)–e) pontjában meghatározott intézkedések alapján az ügyfél vonatkozásában eltérő kockázati szintre vonatkozó 
adat került beszerzésre.
(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
a) a  szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által 
meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy



82 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

b) az ügyfél személyes megjelenése hiányában az ügyfél által postai úton küldött okiratmásolatok és nyilatkozatok 
alapján
is elvégezheti.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a 3. § 25. pontjában meghatározott Posta Elszámoló Központot működtető intézmény 
a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat köteles rögzíteni, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
érdekében a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok bemutatását kérheti az  alábbi feltételeket együttesen 
teljesítő ügyleti megbízások esetén:
a) ügyfele nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik 
lakhellyel vagy székhellyel;
b) az ügyleti megbízás összege a háromszázezer forintot meghaladja, de a hárommillió forintot nem éri el; és
c) az  ügyleti megbízás belföldön kezdeményezett és belföldön teljesítendő áru- vagy szolgáltatásnyújtás 
ellenértékének teljesítésére irányul.”

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

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

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

18. § (1) A Pmt. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ügyfél-átvilágítás eredménye elfogadásának nem jelenti akadályát, ha 
a követelmények alapját képező okiratok és adatok köre nem egyezik meg az e törvényben meghatározottakkal.”

 (2) A Pmt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás 
eredményének a Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező szolgáltató 
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban található fióktelepétől 
és leányvállalatától történő átvételére, ha a  fióktelep vagy leányvállalat megfelel a  62.  § szerinti csoportszinten 
meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni politikáknak és eljárásoknak (a  továbbiakban: 
csoportszintű politikák és eljárások).”
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 (3) A Pmt. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szolgáltató jogosult elfogadni a  7–10.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményét az  ugyanazon 
csoporthoz tartozó szolgáltatótól, ha
a) a  csoport tagjai a  60–62.  §-ban meghatározott csoportszintű politikáknak és eljárásoknak megfelelően 
az  e  törvényben megállapított vagy azokkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási követelményeket 
alkalmaznak, valamint
b) az a) pontban meghatározottak végrehajtását a székhely szerinti tagállam vagy harmadik ország illetékes hatósága 
csoportszinten felügyeli.”

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

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

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

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

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

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

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

 (6) A Pmt. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben, a hozzáférést korlátozó határozattal szemben fellebbezésnek van 
helye.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. § (1) A Pmt. 59. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a pénzügyi információs egység által a 49. § alapján külföldi pénzügyi információs egységnek küldött megkeresések 
és tájékoztatások számára és a  külföldi pénzügyi információs egység megkeresésének teljesítésére vonatkozó 
adatokat országonkénti bontásban;”

 (2) A Pmt. 59. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j) az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv az e törvény szerinti felügyeleti tevékenységének gyakorlásához, 
valamint a pénzügyi információs egység 38–53. §-ban meghatározott feladatai ellátásához biztosított foglalkoztatottak 
számát;”

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

 (4) A Pmt. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyomozó hatóság a (2) bekezdés f ) és h) pontjában, a Legfőbb Ügyészség a (2) bekezdés f ) pontjában, g) pont 
ga) alpontjában és h) pontjában meghatározott adatot, az Országos Bírósági Hivatal a jogerős vagy véglegessé vált 
bírósági határozatoknak a  (2) bekezdés c) pontjában meghatározott elrendelt zárlatok számára, az elrendelt zárlat 
alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékére vonatkozó adatait és a (2) bekezdés 
g)  pont gb)  alpontjában meghatározott adatait, valamint az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv 
a (2) bekezdés i)–k) pontjában meghatározott adatokat negyedévente megküldi a pénzügyi információs egységnek. 
Az adatközlést a nyomozó hatóság, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal és az 5. §-ban meghatározott 
felügyeletet ellátó szerv elektronikus úton is teljesítheti.”
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 (5) A Pmt. 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Bizottság kérésére a pénzügyi információs egység a (2) bekezdés szerinti statisztikákról a miniszter útján évente 
tájékoztatást nyújt.”

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

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

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

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

 (3) A Pmt. 63. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  1.  § (1)  bekezdés a–d)  pontja szerinti szolgáltató esetében az  (5)  bekezdés szerinti vezető az  e  törvényből 
és annak felhatalmazásán alapuló jogszabályból eredő feladatok ellátásához szükséges megfelelő ismeretekkel 
rendelkezik, és az  irányítási funkciót betöltő testületnek közvetlenül jelentési kötelezettséggel tartozik. Az  1.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató esetében az (5) bekezdés szerinti vezető az (5) bekezdésben meghatározott 
feladatain túlmenően kizárólag jogszabály-megfelelőségi, illetve biztonsági feladatokat láthat el.”

40. § (1) A Pmt. 65. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a  (4)  bekezdés alapján felülvizsgált belső szabályzatot 
a  szolgáltató e  törvény rendelkezéseinek való megfelelésének ellenőrzésére irányuló felügyeleti tevékenysége 
keretében – a  felügyeleti kockázatértékeléssel összhangban – ellenőrzi, és szükség szerint e  törvény szerinti 
intézkedést alkalmaz a belső szabályzat jogszabályoknak és e törvény céljának való megfelelés biztosítása érdekében.
(6) Az árukereskedő belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény 
szerinti kötelezettségek teljesítését. A  kereskedelmi hatóság a  belső szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg 
a  szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a  nyilvántartásban szereplő árukereskedő fogadhat el hárommillió 
forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést.”

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

 (3) A Pmt. 65. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével foglalkozó szolgáltatót a  kereskedelmi hatóság 
a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.”
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41. §  A Pmt. 66. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv írásos tájékoztatást küld a  Bizottság részére a  miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett mindenkori elérhetőségeiről és azok minden változásáról.”

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

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

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

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

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

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

46. §  A Pmt. 75. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében a feladatainak ellátásához szükséges 
mértékben jogosult megismerni és kezelni az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos és a közjegyző által kezelt adatot, illetve 
az ügyvédi és közjegyzői titkot.
(2) A  pénzügyi információs egység elemző-értékelő tevékenysége keretében megkereséssel fordulhat 
az (1) bekezdésben meghatározott adat, titok tekintetében az ügyvédhez, a kamarai jogtanácsoshoz és a közjegyzőhöz. 
A pénzügyi információs egység a megkeresését a 74. § (2) bekezdésében meghatározott kijelölt személyen keresztül 
küldi meg, aki azt haladéktalanul továbbítja a megkeresett ügyvédhez, a kamarai jogtanácsoshoz vagy közjegyzőhöz.”

47. §  A Pmt. 19. alcíme a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a területi közjegyzői kamarák adatszolgáltatása alapján a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara, és a területi ügyvédi kamarák adatszolgáltatása alapján a Magyar Ügyvédi Kamara a tárgyévet 
követő év június 30. napjáig, anonim módon éves jelentést tesznek közzé, amely információkat tartalmaz:
a) a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a  területi közjegyzői kamarák és a  területi ügyvédi kamarák által felügyelt 
szolgáltatóknak az  e  törvényben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e  módokat ötvöző 
megsértéséért történő felelősségre vonásával összefüggésben hozott intézkedésekről;
b) az e törvényben foglalt rendelkezések lehetséges vagy tényleges megsértéséről szóló értesítések számáról a 72. § 
(1) bekezdése alapján;
c) a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához, a területi közjegyzői kamarákhoz és a területi ügyvédi kamarákhoz érkezett 
bejelentések számáról, valamint a pénzügyi információs egységnek továbbított bejelentések számáról;
d) azon intézkedések számáról és leírásáról, amelyeket – a 66–72. § értelmében – annak figyelemmel kísérése céljából 
hajtanak végre, hogy a kötelezett szolgáltatók megfelelnek-e a 6–24. §, a 30–37. §, az 56–59. §, valamint a 63–64. § 
szerint fennálló kötelezettségeiknek.”

48. §  A Pmt. a következő 19/A. alcímmel egészül ki:
„19/A. Egyes szolgáltatók nyilvántartásba vételének szabályai
76/B.  § (1) A  székhelyszolgáltató a  tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles bejelenteni az  5.  §-ban 
meghatározott felügyeleti szervnek (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: felügyeleti szerv); a  tevékenység 
a bejelentés megtételét követően folytatható.
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(2) A székhelyszolgáltató a nyilvántartásba vételkor megadott adatokban, illetve a nyilvántartásba vétel feltételeiben 
bekövetkezett változást, ideértve a  tevékenység végzésének megszüntetését is, köteles 15  munkanapon belül 
bejelenteni a felügyeleti szervnek.
(3) A bejelentést írásban kell megtenni.
76/C. § (1) Természetes személy székhelyszolgáltató nem lehet az,
a) akit
aa) a  2013. június 30. napjáig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. Fejezet 
VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény, a  XV. Fejezet VIII. címében meghatározott 
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, 
légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, 
bűnszervezetben részvétel, önbíráskodás, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, XVII. 
Fejezetben meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. Fejezetben meghatározott vagyon elleni bűncselekmény,
ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetben meghatározott korrupciós bűncselekmény, 
terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása, jármű hatalomba kerítése, bűnszervezetben részvétel, nemzetközi 
gazdasági tilalom megszegése, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, okirattal visszaélés, XXXV–XLIII. 
Fejezetben meghatározott bűncselekmény
elkövetése miatt elítéltek, a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésig, illetve
b) aki nem felel meg a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételeknek.
(2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem végezhet székhely-szolgáltatási 
tevékenységet, ha
a) vezető állású személyével, természetes személy tagjával, illetve tényleges tulajdonosával (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: érintett személyek) szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn, illetve
b) nem felel meg a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételeknek.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a székhelyszolgáltató
a) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ad) hivatalos elérhetőségét;
b) természetes személy esetén:
ba) nevét, születési nevét,
bb) anyja nevét,
bc) lakcímét,
bd) születési helyét és idejét.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell
a) az e törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti belső szabályzatot,
b) az (1) bekezdés a) pontja, vagy a (2) bekezdés a) pontja tekintetében az érintett személyek 30 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítványát, valamint
c) azokat az  okiratokat, amelyek a  székhelyszolgáltatásról szóló rendelet szerinti feltételeknek való megfelelést 
igazolják.
76/D. § A nyilvántartás tartalmazza:
a) a 76/C. § (3) bekezdésében foglalt adatokat,
b) a bejelentés napját és a nyilvántartásba vétel napját,
c) a nyilvántartásból való törlés tényét, okát és napját,
d) a nyilvántartásba vétel feltételeinek vizsgálatával összefüggő körülményeket.
76/E. § (1) Ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy a székhelyszolgáltató megfelel a feltételeknek, és a bejelentés 
tartalmazza a 76/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatokat és igazolásokat, a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatót 
nyilvántartásba veszi.
(2) A felügyeleti szerv ügyintézési határideje 60 nap.
(3) A  felügyeleti szerv évente megvizsgálhatja, hogy a  nyilvántartásban szereplő székhelyszolgáltatók 
tekintetében továbbra is fennállnak-e a  nyilvántartásba vétel feltételei. A  vizsgálat eredményes lefolytatása 
érdekében a  nyilvántartásban szereplő székhelyszolgáltató a  tárgyév december 31-éig köteles írásban igazolni 
a székhelyszolgáltatásról szóló rendeletben foglalt feltételek teljesülését. A felügyeleti szerv a bűnügyi nyilvántartó 
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szervtől a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 69. § (2) bekezdésében foglalt adatok megadásával a Bnytv. 71. § 
(2) bekezdése szerinti adatigényléssel vizsgálja meg azt, hogy felmerül-e a természetes személy székhelyszolgáltatóra, 
jogi személy vagy nem jogi személy szervezet esetén a  vezető állású személyére, természetes személy tagjára, 
tényleges tulajdonosára 76/C. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okot megalapozó 
adat.
(4) Ha a  felügyeleti szerv megállapítja, hogy a  nyilvántartásba vételnek a  feltételei nem állnak fenn, felhívja 
a  székhelyszolgáltatót, hogy a  felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül szüntesse meg az  akadályt 
és ezt írásban igazolja a  felügyeleti szervnek. A  határidő eredménytelen elteltét követően a  felügyeleti szerv 
a székhelyszolgáltatót törli a nyilvántartásból és értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
(5) Az  állami adó- és vámhatóság megvizsgálja, hogy a  törölt székhelyszolgáltató mely adózóknál lát el 
székhelyszolgáltatási tevékenységet, és felhívja az adózót, hogy gondoskodjon megfelelő székhely biztosításáról.”

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

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

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

51. §  A Pmt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 
(EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 
2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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52. § (1) A Pmt. 3. § 40. pont a) alpontjában az „1. § (1) bekezdés a)–f ), h–k) és m)” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a)–f ), 
h)–k) és m–r)” szöveg lép.

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

f ), h–k) és n–r)” szöveg lép.

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

2. Egyéb kapcsolódó törvények módosítása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63. §  A Hpt. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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64. §  Az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 20. §-a a következő 57–59. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„57. a  venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2017. november 13-i 2017/2063/EU 
tanácsi rendelet 1. és 8–15. cikkének,
58. a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2018. október 15-i 2018/1542/EU 
tanácsi rendelet 1–8. és 10. cikkének,
59. az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2019. május 17-i 
2019/796/EU tanácsi rendelet 1–7., 9. és 11. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. Záró rendelkezések

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

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

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

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

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a törvény

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

b) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2018. október 15-i 2018/1542/
EU tanácsi rendelet 1–8. és 10. cikkének, továbbá

c) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2019. május 
17-i 2019/796/EU tanácsi rendelet 1–7., 9. és 11. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

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

1. melléklet a 2019. évi CXIX. törvényhez

A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„n) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 
(EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2019. évi CXXII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről*

A törvény célja, hogy az egyéni felelősség és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a társadalombiztosítás 
keretében létrejövő jogviszonyokat, meghatározza a  foglalkoztatók és a  biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségeit, a  biztosítottaknak a  társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét, a  foglalkoztatók és 
a  biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a  közteherviselésnek megfelelő teljesítését, valamint a  társadalombiztosítási 
ellátások körét. Az Országgyűlés ennek érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapelvek

1. § (1) A  társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és a  Magyarországon munkát végző más természetes 
személyeket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magába foglaló, társadalmi szintű kockázatközösség.

 (2) A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező.
 (3) A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított – e törvény vagy társadalombiztosítási ellátást megállapító 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – az egyéni felelősség elvének megfelelően, az e törvényben meghatározott 
járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára 
az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege – ha törvény kivételt nem 
tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.

 (4) A  biztosítás az  annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg, a  törvény erejénél fogva jön létre. Ennek 
érvényesítése érdekében a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, 
valamint bevallási kötelezettség terheli. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is, aki Magyarország 
területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót, továbbá arra a külföldi 
foglalkoztatóra, aki Magyarország területén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a  szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról 
szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.

 (5) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott 
járulék-, adó- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségek terhelik.

 (6) A társadalmi szolidaritás elvének megfelelően – a szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez való jog 
érvényesítése, valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása érdekében – törvény a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, 
amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet.

 (7) A társadalombiztosítási rendszer működésében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és 
a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi, amelyek társadalombiztosítási, különösen 
a  járulék-, adó- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához, ennek teljesítéséhez, ellenőrzéséhez és 
érvényesítéséhez szükségesek. A közteherviselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megállapításához létrehozott 
nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak.

2. § (1) Az  állam a  társadalombiztosítási rendszer működéséről és a  nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló 
fejlesztéséről
a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával,
b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési kötelezettségek meghatározásával,
c) az ellátások igénybevételére, a b) pont szerinti fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására, befizetésére 

és beszedésére, valamint nyilvántartására vonatkozó szabályok megalkotásával,
d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer szabályozásával
gondoskodik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket 
meghaladják.

3. §  E törvény rendelkezéseit
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,
b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény
szabályai szerint kell alkalmazni.

II. FEJEZET 
FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. §  E törvény alkalmazásában:
 1. Belföldi:

1.1. Magyarország területén a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt 
és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,

1.2. a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személy), aki a  szabad mozgás és a  három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

1.3. a hontalan.
 2. Egyéni vállalkozó:

2.1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban 
szereplő természetes személy,

2.2. a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 
és a  gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező 
magánszemély,

2.3. az ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd),
2.4. az egyéni szabadalmi ügyvivő,
2.5. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző,
2.6. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó.

 3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 4. Foglalkoztató:
4.1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján 

gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat,
4.2. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
4.3. az  álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, valamint álláskeresést ösztönző juttatásban, 

nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (a  továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) részesülő, 
biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv,

4.4. a gyermekgondozást segítő ellátásban, a gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, 
a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt, 
a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv,

4.5. a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számfejtési körében a helyi önkormányzatok nettó 
finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltatók esetében a járulék megállapításával, bevallásával, 
megfizetésével, a  nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a  biztosítottak bejelentésével 
összefüggő, az  e  törvényben és az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben (a  továbbiakban: 
Air.), az  adózás rendjéről szóló törvényben (a  továbbiakban: Art.), ezek végrehajtására szolgáló 
rendeletben, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben 
előírt kötelezettségek tekintetében a Kincstár,



102 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

4.6. a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) XVI.  fejezete szerinti 
munkavégzés esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kölcsönbeadó,

4.7. több munkáltatóval létesített munkaviszony (Mt. 195. §) esetén az Art.-ban meghatározott munkáltató,
4.8. a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi egészségkárosodási 

járadékban részesülő személy esetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, valamint 
a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy honvédelmi egészségkárosodási 
járadékban részesülő személy esetében az ellátást megállapító honvédségi szervezet vagy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat,

4.9. a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: 
Szoctv.) szerinti fejlesztési jogviszony keretében fejlesztési foglalkoztatási díjat folyósító fejlesztő 
foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény.

 5. Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó 
jogviszony keretében foglalkoztatja.

 6. Fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el, az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során 
a  bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el, továbbá a  letartóztatott, a szabadságvesztést vagy elzárást töltő, valamint 
a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy.

 7. Harmadik állam: az  Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról 
szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam.

 8. Igazgatási szerv:
8.1. a  biztosítási kötelezettség megállapításával, a  bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettséggel, a járulék bevallásával, megfizetésével, e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos 
jogkövetkezmények megállapításával, a tartozás beszedésével, behajtásával, a bevallás ellenőrzésével 
kapcsolatos hatósági ügyben – a 48–52. §, a 41. § (4) és (5) bekezdése, a 60. és 61. § kivételével – az 
állami adó- és vámhatóság,

8.2. a  48.  § (1), (4), (7)  bekezdésének, az  52.  §, 55.  §, az  59.  § (3)  bekezdése, valamint a  60. és 61.  § 
alkalmazásában a központi nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjfolyósító szerv és a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv,

8.3. a 48. § (1) és (3) bekezdése, az 52. §, 55. §, az 59. § (3)–(5) bekezdése, a 60. és 61. § alkalmazásában 
az egészségbiztosítási szerv,

8.4. az 55. §, az 59. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 60–62. § alkalmazásában a rehabilitációs hatóság.
 9. Járulék: a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a megállapodás 

alapján fizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék, valamint a táppénz-hozzájárulás.
10. Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági 

őstermelőnek.
11. Kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső 

tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki 
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú 
vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

12. Külföldi: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek.
13. Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogviszony és munkaviszony, 

továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony, amely alapján a munkát 
Magyarország vagy a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá 
tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben 
részes másik állam területén végzik.

14. Minimálbér:
14.1. a  tárgyhónap első napján érvényes, a  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és
14.2. a  biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában 

a  tárgyhónap első napján, a  teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha 
az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a  társas vállalkozó főtevékenysége 
legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
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15. Munkaidő nevelőszülői foglalkoztatásban: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony teljes munkaidős 
foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

16. Mezőgazdasági őstermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 
3. § 18. alpontjában meghatározott személy.

17. Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki
17.1. a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.), illetve 

nemzetközi egyezmény alkalmazásával az  5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott saját 
jogú nyugellátásban, szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított 
öregségi nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 
kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi 
jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

17.2. a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, 
illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,

 abban az esetben is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel.
18. Tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: a 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában az, aki

18.1. nappali rendszerű oktatás keretében, vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

18.2. a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban 
tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

18.3. nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Nftv.) szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy

18.4. a  18.1–18.3.  alpont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, 
a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

19. Tanulmányok szünetelésének időtartama a  járulékok és a  foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a  6.  § 
(1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja alkalmazásában azt az  időtartamot kell érteni, amíg a  tanulói, hallgatói 
jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.

20. Társas vállalkozás:
20.1. a közkereseti társaság,
20.2. a betéti társaság,
20.3. a korlátolt felelősségű társaság,
20.4. a közös vállalat,
20.5. az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is,
20.6. a 20.1.–20.5. alpontban felsorolt társas vállalkozások az előtársaságként történő működés időszakában 

is,
20.7. a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda,
20.8. a gépjárművezető-képző munkaközösség,
20.9. az oktatói munkaközösség,
20.10. az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda,
20.11. a végrehajtói iroda,
20.12. az egyéni cég.

21. Társas vállalkozó:
21.1. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös 

vállalat, az  egyesülés, valamint az  európai gazdasági egyesülés tagja, ha a  társaság (ideértve ezen 
társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és 
személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik 
(tagsági jogviszony),

21.2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében 
személyesen közreműködik,

21.3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, 
az oktatói munkaközösség tagja,

21.4. az egyéni cég tagja,
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21.5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy 
tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint 
társas vállalkozónak minősül.

III. FEJEZET 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAI ÉS AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK

2. Társadalombiztosítási ellátások

5. § (1) A  társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások az  egészségbiztosítás és a  nyugdíjbiztosítás keretében 
vehetők igénybe.

 (2) Egészségbiztosítási ellátások:
a) egészségügyi szolgáltatás;
b) pénzbeli ellátások:

ba) csecsemőgondozási díj,
bb) gyermekgondozási díj,
bc) táppénz,
bd) örökbefogadói díj;

c) baleseti ellátások:
ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás,
cb) baleseti táppénz,
cc) baleseti járadék;

d) megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:
da) rokkantsági ellátás,
db) rehabilitációs ellátás.

 (3) A nyugdíjbiztosítási ellátások:
a) saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj,
b) hozzátartozói nyugellátás:

ba) özvegyi nyugdíj,
bb) árvaellátás,
bc) szülői nyugdíj,
bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások.

3. A biztosítottak

6. § (1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
a) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 

közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 
vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a  Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai 
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a  honvédelmi alkalmazott, az  országgyűlési képviselő, 
a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban együtt: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes 
vagy részmunkaidőben történik,

b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony 
keretében személyesen közreműködik (a személyes közreműködést megalapozó jogviszonyra irányadó 
szabályok szerint), kivéve
ba) az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben 

részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a  tanulói, hallgatói jogviszonya 
szünetelésének időtartama alatt is –,
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bb) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő 
tagját, és

bc) a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,
c) álláskeresési támogatásban részesülő személy,
d) egyéni vállalkozó,
e) társas vállalkozó,
f ) díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni 

vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a törvényben 
meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – ha az  e  tevékenységéből 
származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a  minimálbér harminc százalékát, vagy naptári 
napokra annak harmincad részét,

g) egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy,
h) mezőgazdasági őstermelő, ha az öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő 

együttesen legalább 20 év, kivéve
ha) az  őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a  gazdálkodó 

család kiskorú tagját,
hb) az egyéb jogcímen – ide nem értve a f ) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
hc) a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltötte,
i) a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint 

a főállású kisadózóként bejelentett személy,
j) állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot 

képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét,
k) a  köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő házastársa arra az  időre, amelyre a  fennálló 

biztosítással járó jogviszonyában a  biztosítása szünetel, vagy nem rendelkezik más biztosítással járó 
jogviszonnyal.

 (2) Az  (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző 
személynek kell tekinteni azt is, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, 
alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, 
egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, 
európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi 
Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető 
tisztségviselője, vagy e  szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a  Kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, 
véleményező és tanácsadó testületének a  tagja; a  helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és 
tisztségviselők, társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő 
tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott összeget, és a munkát Magyarországon vagy 
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy 
Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzi.

 (3) Biztosított az  a  természetes személy is, aki a  munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül 
végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött 
kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.

7. §  A biztosítottak – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot 
szerezhetnek.

4. A biztosítási jogviszony

8. §  A biztosítás – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – az  ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak 
megszűnéséig áll fenn.

9. §  Az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában 
külön-külön kell elbírálni.
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10. §  Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége
a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés 

napjáig,
b) ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig, 

európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig,
c) közjegyző, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig
tart.

11. § (1) A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége
a) a gazdasági társaság, az egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében 

a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig, egyéni cég 
tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben fennálló tagság megszűnésének napjáig,

b) egyéb esetben a  társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve vezető tisztségviselői jogviszony 
létrejötte napjától annak megszűnése napjáig

tart.
 (2) A  társasági szerződésben meghatározott személyes közreműködés kezdetének azt a  napot kell tekinteni, amikor 

a tag a személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. Ha ez a nap nem állapítható meg, a társasági szerződésben 
meghatározott időpont az irányadó, ennek hiányában a személyes közreműködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, 
amikor a társaság tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti.

12. § (1) A  6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és (2)  bekezdésében szabályozott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a  biztosítási kötelezettség elbírálásánál 
az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.

 (2) A  6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és (2)  bekezdésében említett személy biztosítása a  8.  §-ban említett időszakon 
belül akkor is fennáll, ha táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, 
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, ha ezen ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon 
biztosított volt.

13. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a 8. § 
alapján nem állapítható meg vagy vitatott, akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát, teljesítésére 
irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot, ha sem a tevékenység időtartama, 
sem a  teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a  díj kifizetéséig (esedékességéig) eltelt időtartamot kell 
figyelembe venni.

 (2) Ha a  díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, vagy a  tevékenység befejezését követően kerül 
sor, a  biztosítási kötelezettséget a  díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A  biztosítási kötelezettség 
elbírálásához a  kifizetett díjból – ideértve az  előleget is – a  személyijövedelemadó-előleg alapjának számításánál 
jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás 
történt.

 (3) Az előadó (művész) biztosítási kötelezettségének elbírálásánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés 
megkötésétől, írásbeli szerződés hiányában az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll 
fenn, azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe.

 (4) A  6.  § (2)  bekezdésében említett választott tisztségviselő, képviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt 
az időszakot kell figyelembe venni, amely a választás napjától a díj fizetéséig, vagy az előző kifizetéstől az újabb díj 
kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt.

 (5) Ha a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom 
alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására 
irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés (a  továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján 
a  szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője, előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett, 
e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. A járulékalap megállapításakor a felhasználási 
szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembe venni.

14. § (1) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége
a) az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig,
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b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való 
törlés napjáig, vagy

c) a  6.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését követő naptól 
a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig

áll fenn.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül megszűnik a  biztosítás, ha a  mezőgazdasági őstermelő kilép a  családi 

gazdaságból vagy a közös őstermelésből.

15. §  A munkaviszony jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig terjedő időszakot biztosítási jogviszonyban 
töltött időszaknak kell tekinteni a helyreállítást követően keletkezett társadalombiztosítási ellátások iránti igények 
elbírálásakor.

16. §  Szünetel a biztosítás
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha

aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy

ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,
ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe,

b) az igazolatlan távollét időtartama alatt,
c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli 

mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), 
átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt,

d) a  letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a  letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a  bíróság jogerős 
vagy végleges határozatában, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal 
nem támadható határozatában a  büntetőeljárást megszüntette; továbbá a  szabadságvesztés tartama alatt, 
kivéve, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette (ide nem értve a fogvatartott által a büntetések, 
az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szabályai 
szerint létesített, a 6. § szerint biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt),

e) az  ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a  közjegyző, a  szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának 
szüneteltetése alatt,

f ) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt,
g) az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt,
h) az a)–g) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály, vagy egyéb, a jogviszonyra vonatkozó 

szabályozás szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

5. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

17. § (1) A biztosítás nem terjed ki
a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi 

állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: képviselet tagja), a külföldi állampolgárságú háztartási alkalmazottra, 
aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll, a képviselet tagjával közös háztartásban élő külföldi 
állampolgárságú családtagra (házastárs, gyermek), feltéve, hogy az alkalmazottra, illetve a családtagra kiterjed 
a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rendszere;

b) a  nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjére (alkalmazottjára) 
és vele közös háztartásban élő családtagjára (házastárs, gyermek), feltéve, hogy kiterjed rájuk a nemzetközi 
szervezet szociális biztonsági rendszere;

c) az európai parlamenti képviselőre;
d) az Szja tv. 1/B. §-ának hatálya alá tartozó természetes személyre.

 (2) A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra:
a) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, 

harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre 
kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet 
nem haladja meg, és az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év eltelt;

b) az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra.
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18. § (1) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is 
alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását az 1. melléklet szerint igazolja, függetlenül attól, hogy 
a kiküldött személy állampolgársága szerinti állammal Magyarországnak hatályos szociális biztonsági egyezménye áll 
fenn.

 (2) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is 
alkalmazható, aki a harmadik államban fennálló biztosítását az 1. melléklet szerint igazolja és nem tartozik a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá.

19. § (1) A  17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén lehetőség van 
a kiküldetés meghosszabbításának bejelentésére akkor, ha
a) a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik 

be, ami alapján a munkavállaló magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két évnél hosszabb 
időtartamúvá válik, és

b) az  a)  pontban említett körülmény a  magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után 
következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés esetében a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét 
követő második év végétől áll fenn.

20. §  A 17. §-ban meghatározott személyek társadalombiztosítási ellátására a 48. és 49. § szerint megállapodást lehet kötni.

6. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak

21. §  Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az  e  törvény szerint biztosított, valamint a  3.  § szerint baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki
a) nevelési-oktatási intézmény, felsőoktatási intézmény vagy szakképző intézmény gyakorlati képzésben részt 

vevő tanulója, hallgatója, illetve képzésben részt vevő személye, ide nem értve a külföldi állampolgárt,
b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, szenvedélybeteg,
c) letartóztatott, szabadságvesztést, elzárást tölt, továbbá akinek őrizetét rendelték el,
d) közcélú munkát végez, különösen, aki életmentés, baleset-, katasztrófa-elhárítás vagy véradás során szenved 

balesetet vagy egészségkárosodást,
e) közérdekű munkát végez,
f ) közérdekű önkéntes tevékenységet végez.

22. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az  e  törvény szerint biztosított, valamint a  3.  § szerint egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki
a) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti 

járadékban részesül,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti nyugellátásban részesül,
c) mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok 
egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi 
pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesül,

d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesül,
e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,
f ) gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
g) egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról 

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,
h) az  aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, időskorúak 

járadékában, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesül,

i) a következő feltételek valamelyikének megfelel:
ia) a  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali 

rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban 
tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,
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ib) a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban 
tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,

ic) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, 
oltalmazott,

id) az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külpolitikáért felelős miniszter 
által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,

ie) az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű 
oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési 
formában hallgatói jogviszonyban áll,

j) megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának 
mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 
50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,

k) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát,
l) kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az  a  nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik,

m) személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve 
a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18–24 éves fiatal 
felnőtt, továbbá magyar hatóság által a  Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 
külföldi kiskorú személy,

n) fogvatartott,
o) a Szoctv. 54. §-a alapján szociálisan rászorult,
p) táncművészeti életjáradékban részesül,
q) a  szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban áll, kivéve e  jogviszony szünetelésének 

időtartamát,
r) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesül,
s) hajléktalan,
t) korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
u) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
v) a 43. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget teljesítette.

 (2) A 3. § hatálya alá tartozó külföldi személy a 3. §-ban hivatkozott jogszabály, valamint nemzetközi egyezmény szerint 
jogosult egészségügyi ellátásra.

 (3) Az (1) bekezdés a)–k), továbbá o), p), r), és t) pontja esetében – az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ösztöndíjas 
és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alatt álló, nappali rendszerű oktatás keretében 
államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában résztvevő hallgató 
kivételével – az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele, hogy az  érintett személy belföldinek 
minősüljön.

 (4) Az  egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jogcímre tekintettel lehet 
megállapítani. Ha a jogosultság egyszerre több jogcím alapján is megállapítható, a jogcímek (1) bekezdésben foglalt 
felsorolása jogosultsági sorrendet jelent azzal, hogy a  (2)  bekezdésben meghatározott jogcím az  (1)  bekezdésben 
felsorolt jogcímeket megelőzi.

 (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek által a biztosítástól 
függetlenül térítésmentesen, valamint a  biztosítás alapján térítésmentesen vagy térítés ellenében, továbbá 
a biztosításon felül térítés ellenében igénybe vehető ellátások körét törvény határozza meg.

 (6) Az  (1)  bekezdés i)  pontjában említett tanuló, képzésben részt vevő személy és hallgató a  tanulói jogviszony vagy 
a  hallgatói jogviszony kezdetétől a  diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi 
szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.
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IV. FEJEZET 
AZ ELLÁTÁSOK FEDEZETE

7. Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok

23. § (1) A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére
a) a biztosított – a c) pontban meghatározott kivételekkel – társadalombiztosítási járulékot,
b) az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy, a  központi költségvetés és a  szociális 

szövetkezet egészségügyi szolgáltatási járulékot,
c) a  37.  §-ban meghatározott ellátások után az  ellátásban részesülő személy, a  szociális szövetkezetben tagi 

munkavégzés keretében munkát végző tag, továbbá a  6.  § (1)  bekezdés c) és g)  pontja szerinti biztosított 
nyugdíjjárulékot,

d) a törvényben meghatározott személy szociális hozzájárulási adót
fizet.

 (2) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul.

24. §  A járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. 
A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot 
képező jövedelem után is meg kell fizetni.

25. § (1) A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék.
 (2) A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.
 (3) Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forint (napi összege 257 forint).
 (4) A központi költségvetés a 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek, a gyermekgondozási díjban 

részesülők, valamint a  22.  § (1)  bekezdés c)–f ), h)–p) és r)–t)  pontjában meghatározott személyek után havonta 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.

 (5) A foglalkoztató a 6. § szerint biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása 
időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg. Az  ehhez kapcsolódó elszámolási 
szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. A befizetések elszámolása

26. § (1) A  befizetett társadalombiztosítási járulékból az  állami adóhatóság 54 százalékot nyugdíjjárulék címén 
a  Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9 százalékot egészségbiztosítási járulék címén az  Egészségbiztosítási Alapnak, 
8,1 százalékot munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal át.

 (2) Az állami adóhatóság a nyugdíjjárulék címén megfizetett járulékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak naponta utalja át.
 (3) Az  állami adóhatóság az  egészségügyi szolgáltatási járulék címén megfizetett járulékot az  Egészségbiztosítási 

Alapnak naponta utalja át.

9. Járulékalapot képező jövedelem

27. § (1) Járulékalapot képező jövedelem
a) az  Szja  tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből 

az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet 
részére levont (befizetett) tagdíj, a  szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli 
juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,

b) az a) ponttól eltérően, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga,
ba) az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által 

a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó 
átlagkereset, vagy

bb) a  tevékenység ellenértékeként a  tárgy hónapban megszerezett – munkaviszony esetében 
a tárgyhónapra elszámolt – jövedelem, ha az nem éri el a ba) alpont szerinti összeget.
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 (2) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka 
(a továbbiakban: járulékfizetési alsó határ), azzal, hogy ha
a) a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,
b) a biztosítási jogviszony a 16. § alapján a hónap egészében nem áll fenn, vagy
c) az  adott hónapban a  biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb 

beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe,
a járulékfizetési alsó határ meghatározása során az a)–c) pontok szerinti naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni. 
Amennyiben az  a)–c)  pontokban meghatározott körülmények a  naptári hónap csak egy részében állnak fenn, 
a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni.

 (3) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a munkaviszonyban 
álló és
a) gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést 

segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény 
szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat 
folytató tanuló, hallgató esetében.

 (4) Járulékalapot képező jövedelemként kell figyelembe venni azt az  (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jövedelmet, 
amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban e törvény alapján biztosítási 
jogviszony állt fenn, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától, ha a kifizetés, juttatás időpontjában a 3. § alapján 
más ország járulékszabályai alkalmazandók.

 (5) A járulékalap megállapításánál az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, járulékalapot képező jövedelmet 
akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.

 (6) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó, tárgyhónapra eső jövedelem egy része Magyarországon, másik része 
külföldön adóztatható, járulékalapként
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmet és
b) az  (1)  bekezdés b)  pontjában említett járulékalapot képező jövedelem összegének azon időszakra (naptári 

napokra) vonatkozó arányos részét, amelyben a jövedelem külföldön adóztatható
együttesen kell figyelembe venni.

 (7) A 6. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben a járulékfizetés alapja a biztosítás szünetelésének kezdetét 
vagy a biztosítási jogviszony megszűnését megelőző hónapban elért járulékalapot képező jövedelem, ilyen jövedelem 
hiányában a minimálbér kétszerese.

28. §  A 13. § (5) bekezdése esetén a  járulékalap megállapításakor a  felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes 
munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembe venni.

29. §  Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulékalapot képező jövedelmet (elmaradt követelés) a járulékfizetési 
kötelezettség megállapításánál arra az évre (időszakra) kell figyelembe venni, amely évre (időszakra) azt kifizették.

30. §  A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező 
jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a  jogviszony fennállásának utolsó napján került 
volna sor.

31. §  A biztosítás szünetelése alatt a  szünetelést megelőzően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett 
(juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a szünetelés kezdő 
napját megelőző napon került volna sor.

10. Járulékalapot nem képező jövedelem

32. §  Nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját
a) a  foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak 

nem a foglalkoztatót terhelő összege,
b) a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék, ide nem értve a munkavégzés ellenértékeként (különösen 

elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott járulékalapot képező jövedelmet,
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c) a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom 
alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés 
alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj,

d) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat,
e) az a jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a 3. §, és 

a 17–19. § alapján nem állt fenn biztosítási jogviszony, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától,
f ) a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a  rendvédelmi egészségkárosodási járadék, 

a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék.

11. Járulékfizetési szabályok

33. § (1) A foglalkoztató a foglalkoztatottat a járulékalapot képező jövedelme után – figyelemmel a 32. §-ban foglaltakra is – 
terhelő társadalombiztosítási járulékot a járulékfizetésre vonatkozó eljárási szabályok szerint vonja le és fizeti meg.

 (2) Ha a  foglalkoztató a  biztosítottól több járulékot vont le az  előírtnál, a  többletként jelentkező járulékot legkésőbb 
a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

12. Családi járulékkedvezmény

34. § (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és – a családi kedvezményt megosztással 
érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult.

 (2) A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét.
 (3) A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből

a) a biztosított által vagy
b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen vagy
c) a  biztosított és a  családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által 

együttesen vagy
d) a b) és c) pont szerinti biztosítottak által együttesen
ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka, de legfeljebb a társadalombiztosítási 
járulék összege.

 (4) A családi járulékkedvezményt a (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott személyek döntésük szerint együtt is, 
de csak egyszeresen érvényesíthetik. A  családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az  érintett 
magánszemélyek – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely 
tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésüket.

 (5) A családi járulékkedvezmény (3) bekezdés szerinti összegét a biztosított az éves bevallásában feltünteti.
 (6) A  családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a  járulékkötelezettséget, amelyet az  Szja  tv. szerint adómentes 

vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet 
ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi 
járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő 
társadalombiztosítási járulék erejéig lehet érvényesíteni.

35. §  A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát 
és az ellátások összegét.

36. §  Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az éves bevallásában 
az  összevont adóalapja után személyi jövedelemadó-kötelezettséget állapít meg, a  biztosított a  családi 
járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. E rendelkezés nem befolyásolja jogosulatlan 
igénybevétel esetére a 81. § (3) bekezdésében előírt fizetési kötelezettséget.

13. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

37. § (1) A  gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában, ápolási díjban, fejlesztési foglalkoztatási díjban, a  2012. január 1-jét követően hatósági 
határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, 
rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, honvédelmi 
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egészségkárosodási járadékban részesülő személy az ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. A saját jogú nyugdíjban, 
valamint az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a  gyermekgondozást 
segítő ellátás, gyermekgondozási segély, a  gyermekek otthongondozási díja, az  ápolási díj, valamint a  fejlesztési 
foglalkoztatási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. Az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban 
részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

 (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet.
 (3) Az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után az  egyházi jogi személy a  minimálbér alapulvételével 

nyugdíjjárulékot fizet. A  járulékot központilag, egy összegben az  Art. szabályai szerint kell az  állami adó- és 
vámhatóságnak bevallani és megfizetni.

 (4) Tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezeti tag az e tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 
nyugdíjjárulékot fizet.

38. § (1) Az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetését megalapozó jogviszonyból származó jövedelem 
után a  biztosított az  e  törvény szerinti társadalombiztosítási járulék-fizetési kötelezettségét az  egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti.

 (2) A kisadózóként bejelentett személyek után fizetendő, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget is kiváltó 
közteherfizetést a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak 
szerint kell teljesíteni.

 (3) Az  egyszerűsített foglalkoztatásra e  törvény rendelkezéseit az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben 
foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.

14. A társas vállalkozó járulékfizetése

39. § (1) A  biztosított társas vállalkozó a  társadalombiztosítási járulékot a  társas vállalkozástól személyes közreműködésére 
tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. A  társadalombiztosítási járulék 
alapja havonta legalább a minimálbér.

 (2) A  4.  § 21.  pont 5.  alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a  személyes közreműködés díjazásának az  ügyvezetés 
díjazását kell tekinteni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak 
figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási 

díjban részesül,
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában 

vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekek otthongondozási díja, 
illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,

c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban egyidejűleg részesül,

d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
e) fogvatartott,
f ) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.

 (4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn a naptári hónap teljes tartamán át, a járulékfizetési 
alsó határ kiszámításánál egy naptári napra az  (1)  bekezdésben meghatározott járulékalap harmincad részét kell 
alapul venni. Ezt a  szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a  társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a  hónap közben 
kezdődött vagy szűnt meg.

15. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése

40. § (1) A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot
a) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét,
b) átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem
után fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér.

 (2) Az  egyéni vállalkozó a  járulékfizetési alsó határ után nem köteles a  társadalombiztosítási járulékot fizetni arra 
az időtartamra, amely alatt
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási 

díjban részesül,
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b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában 
vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekek otthongondozási díja, 
illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,

c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban egyidejűleg részesül,

d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
e) fogvatartott,
f ) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét 

szünetelteti.
 (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési 

alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell 
alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.

16. A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

41. § (1) A  mezőgazdasági őstermelő – ideértve a  tevékenységét a  tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is  – 
a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző 
évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, 
az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után társadalombiztosítási 
járulékot fizet. Az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen 
kívül kell hagyni a  jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek 
számító támogatást.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) a  mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a  tárgyévet megelőző évi bevétele 15 százalékának 

egytizenketted részét,
b) a  mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a  tárgyévben érvényes bevételi 

értékhatárt
kell figyelembe venni.

 (4) A  mezőgazdasági őstermelő a  magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében 
az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap 
választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnak. A tárgyév 
első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó 
járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól.

 (5) A  (4)  bekezdéstől eltérően az  év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az  adóévben első ízben 
benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség 
első napjától az adóévre szól.

 (6) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 40. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.

17. Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

42. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a  járulékalap után mindegyik 
jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot.

 (2) A  társadalombiztosítási járulék alapja a  ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, átalányadózó egyéni 
vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha
a) az egyéni vállalkozó, a  társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, 

vagy
b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési 

intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó 
oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
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keretében tanulmányokat folytat, vagy EGT-államban vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben 
nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.

 (3) A (2) bekezdésben foglalt heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban 
előírt munkaidőt össze kell számítani.

 (4) Ha a  társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, 
a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot – évente egy alkalommal történő választása szerint – egyszer kell figyelembe 
venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.

 (5) A (4) bekezdésében említett esetben a társas vállalkozó választásáról a tárgyév január 31-éig írásban értesíti azokat 
a társas vállalkozásokat, amelyeknek tagjaként biztosításra kötelezett.

 (6) Ha a társas vállalkozó többes jogviszonya év közben keletkezik, vagy a (4) bekezdésre figyelemmel választott társas 
vállalkozói jogviszonya megszűnik, de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fennáll, újra választ, és erről 
a többi társas vállalkozást, amelyeknek tagjaként biztosított a jogviszony keletkezését, illetve megszűnését követő 15 
napon belül írásban értesíti.

 (7) Ha a  társas vállalkozó újabb biztosítással járó társas vállalkozási jogviszonyt létesít, de választási lehetőségét már 
kimerítette, az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell.

 (8) Annak az  egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetési 
kötelezettsége a 40. § szerint áll fenn. Ebben az esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség 
alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév 
január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja, hogy a járulékfizetési alsó határ után 
történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. E választása alapján az egyéni vállalkozásában, 
továbbá a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járulékot megfizetni.

 (9) Ha az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozó többes biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya hónap közben 
keletkezik vagy szűnik meg, a  tárgyhónap azon részére, amikor az  egyéni vállalkozó vagy a  társas vállalkozó nem 
rendelkezett több jogviszonnyal, a  járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a  járulékalap 
harmincadrészét kell figyelembe venni.

 (10) Ha a (2) bekezdés szerinti körülmények a naptári hónap egészében nem állnak fenn, a járulékfizetési kötelezettség 
kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni.

 (11) A (2) bekezdés szerinti, az EGT-államban vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási, továbbá a szakképző intézményben 
nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat az 1. melléklet szerint kell igazolni.

18. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre vonatkozó szabályok

43. § (1) Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett
a) az  a  belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja, 

valamint a 3. § és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ebtv.) 29. § (9) bekezdése szerint sem jogosult,

b) tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet e tagja után,
c) a központi költségvetés a 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – foglalkoztatottnak vagy kiegészítő 

tevékenységet folytatónak nem minősülő – személyek, a gyermekgondozási díjban részesülők, valamint a 22. § 
(1) bekezdés a)–f ), h)–p) és r)–t) pontjában meghatározott személyek után.

 (2) Az  (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség további feltétele, hogy a  természetes személy a bejelentkezését 
megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel 
rendelkezik Magyarország területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, 
amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. Ha az állami adó- és 
vámhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendelkezik adattal, a járulékfizetési 
kötelezettség elbírálása céljából a  lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében megkeresi a  polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a szálláshellyel kapcsolatos idegenrendészeti 
nyilvántartást kezelő szervet.

 (3) Ha a biztosítási kötelezettség megállapítására utólag kerül sor, a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt 
az e § alapján előírt járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett az állami adó- és vámhatóság 
törli.
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44. § (1) A  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja esetében az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a  kötelezett helyett annak 
hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával 
válik érvényessé.

 (2) A  járulékfizetés átvállalásáról az  (1)  bekezdés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az  állami 
adóhatóságnak. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít, az egészségügyi szolgáltatási járulékot 
az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles megfizetni.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által a 71. § (2) bekezdése 
szerint hozzá bejelentett adatokat a  bejelentést követően azonnali adatszolgáltatás keretében elektronikus úton 
megküldi az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

45. § (1) A 43. § (1) bekezdés a) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, 
vagy a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjáig áll fenn. 
Ha az előzőek szerint az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja nem állapítható meg, 
a fizetési kötelezettség kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az elévülési idő utolsó napja. Ha az egészségügyi 
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontjának meghatározása e  törvény szerinti egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatt nem állapítható meg (így különösen az EGT-állampolgárok esetében), 
a belföldiség keletkezésének időpontja az irányadó.

 (2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott fizetési kötelezettség kezdetétől eltérő időpontra a fizetési kötelezettség nem 
állapítható meg.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony megszűnésének, vagy a 22. § (1) bekezdés 
a)–u)  pontja, vagy a  3.  §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül 
–  a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján  – 
az állami adó- és vámhatóság tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza az e § szerinti 
fizetési kötelezettségre, továbbá az  Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó 
szabályokat.

46. § (1) A 43. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapozza meg az 22. § (1) bekezdés 
v) pontja szerinti személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.

 (2) Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék 
havi összegének háromszorosát, a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a  továbbiakban: TAJ  szám) egészségügyi 
szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető 
igénybe, kivéve akkor, ha a tartozás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt visszamenőleg kiegyenlítésre 
kerül. Az  állami adó- és vámhatóság az  egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből 
keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján 
a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti.

 (3) Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre nem kötelezett személy (így különösen az  EGT más tagállamban 
biztosított személy) egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés alapján vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, akkor 
a természetes személy köteles az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit megtéríteni. 
A jogalap nélküli egészségügyi szolgáltatási járulék adószámlán előírt összegét az adóhatóság törli, az igénybe vett 
egészségügyi szolgáltatás értékét – az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv azonnali adatszolgáltatása 
alapján – az egészségügyi szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló adószámlán kötelezettségként előírja.

47. § (1) A  tagi jogviszony szünetelése alatt a  szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot. A  szövetkezeti 
tag közfoglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt a szociális szövetkezetre és tagjára vonatkozó járulékfizetési 
rendelkezések nem alkalmazhatók.

 (2) A  szociális szövetkezet az  egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a  tagi munkavégzési jogviszony 
létrejöttét követő első évben mentesül, a  második évben az  egészségügyi szolgáltatási járulék 25 százalékának, 
harmadik évben 50 százalékának, negyedik évben 75 százalékának, az ötödik évtől 100 százalékának megfizetésére 
kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatási járulék különbözetét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap negyedévente megtéríti 
az Egészségbiztosítási Alap részére.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá 
ugyanaz a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal veheti igénybe.
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 (4) Négy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a (2) bekezdés szerinti kedvezmény a négy évből fennmaradó 
időszakra másik jogviszonyban érvényesíthető, a kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe kell 
venni a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát.

 (5) A (2) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális 
szövetkezet nem érvényesít kedvezményt, vagy a  megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek 
utána kedvezményt. A jogszerűtlen nyilatkozatból adódó adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli.

V. FEJEZET 
MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

19. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

48. § (1) Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és
a) a 3. § és a 6. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll,
b) a 17. § alapján a biztosítás nem terjed ki rá, vagy
c) a biztosítása szünetel,
nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék 
fizetésének vállalása mellett megállapodást (a  továbbiakban: szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 
szerzése céljából kötött megállapodás) köthet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére 
külön-külön nem köthető meg.

 (3) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén a járulékfizetés alapja 
a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes 
minimálbér összege. Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása 
esetén a  megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a  változást követő hónap 12. napjáig kell a  módosított 
összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét 
módosítja. Ha a megállapodást kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett 
a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő 
járulékfizetési kötelezettség szünetel.

 (4) Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást (a  továbbiakban: szolgálati idő szerzése céljából kötött 
megállapodás) köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 22 százalék 
nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve 

a doktoranduszképzést is) Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
b) a  társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a  Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy 

– az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén – az öregségi 
résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az  öregségi résznyugdíjra vagy 
öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári 
évet

kívánja szolgálati időként elismertetni.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti esetekben a  megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a  szolgálati időként 

elismerhető időszak naptári napjainak és a  megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad 
részének szorzata. Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást a minimálbér alapján kötötték és a minimálbér 
változik, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított 
összeg alapján megfizetni.

 (6) A  (4)  bekezdés b)  pont szerinti esetben a  megállapodás megkötése a  nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott 
határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás 
megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A  megállapodást kezdeményező személy 
az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. Az elismert szolgálati 
idő figyelembevételével az  ellátás az  egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a  járulék 
megfizetésének napjától állapítható meg.

 (7) Szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege 
alapján, 10 százalék nyugdíjjárulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély 
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idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulékfizetést megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy 
összegben kell teljesíteni.

49. § (1) Az  e  törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes 
személy megállapodást (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás) köthet a saját, 
valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

 (2) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:
a) nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 százaléka,
b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százaléka.

 (3) A Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi 
állampolgár egészségügyi szolgáltatására a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százalékának 
megfelelő havi összegű járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást.

50. §  A 48. § és a 49. § szerinti megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy 
vagy szerv is megkötheti. Az  előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország 
hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani 
és megfizetni.

51. §  A 48. és 49. § szerinti megállapodások hatósági szerződésnek minősülnek.

52. § (1) A  48.  § és 49.  § szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell a  szerződő felek megnevezését, címét, valamint 
a  megállapodást kötő személynek, illetve a  kedvezményezettnek a  nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések szerinti adatait, a  fizetendő járulék alapját vagy összegét, a  szerződés keltét, és ha a  járulékfizetési 
kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.

 (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő 
hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, 
a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetési határidő elmulasztása esetén 
a megállapodás megszűnik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján, kivéve, 
ha addig a tartozást megfizetik. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll 
fenn.

 (3) Az  egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésére a  megállapodást kötni kívánó 
személy egészségügyi állapotának felmérését követően kerülhet sor, azzal, hogy az egészségi állapotfelmérés során 
megállapított, fennálló betegséggel, egészségkárosodással összefüggő egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás 
nem terjedhet ki. Az  egészségügyi állapotfelmérés díjköteles. Az  egészségügyi állapotfelmérést a  megállapodás 
megkötésére jogosult igazgatási szerv – az egészségbiztosításért felelős miniszter által meghatározott egészségügyi 
szolgáltatónál és rendben – rendeli el.

 (4) A  szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás a  megkötése napján, 
legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem köthető. 
Ezt követően a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása 
a megállapodás megszűnését vonja maga után.

 (5) A megállapodás alapján megszerzett jogosultságra – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Tny., illetve az Ebtv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (6) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a 49. § (1) és (3) bekezdése szerint kötött megállapodás alapján egészségügyi 
szolgáltatás – a  sürgősségi ellátás kivételével – a  megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első 
napjától jár, kivéve, ha a  megállapodás megkötésével egyidejűleg az  előírt járulék befizetése visszamenőleg 
huszonnégy hónapra megtörtént. Az  utóbbi esetben az  egészségügyi szolgáltatás a  megállapodás megkötését 
követő hónap első napjától jár.

 (7) Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő 
igazgatási szerv adja ki.

53. §  A 48. § szerinti megállapodást a megállapodást kötő személy – kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén 
a  kedvezményezett – lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatallal kell megkötni.
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54. § (1) A 48. § (4) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás megkötésére a megállapodást kötő személyre – ha a megállapodást 
más javára kötik, a kedvezményezettre – irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után kerülhet sor.

 (2) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésére az egészségbiztosítási szerv jogosult.
 (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett 

személyazonosságát igazoló okmány, a  lakó-, tartózkodási, illetve szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi 
állampolgár esetében az  idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány, ide nem értve 
a gyógykezelési célú tartózkodási engedélyt és a kishatárforgalmi engedélyt.

 (4) A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött és a szolgálati idő szerzése céljából kötött 
megállapodás alapján megfizetett járulékot a  megállapodást kötő személy, vagy elhalálozása esetén az  örököse 
részére – az Art. szerinti elévülési idő figyelmen kívül hagyásával – vissza kell fizetni
a) ha a megállapodás nem felel meg a 48. § (1) és (4) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megállapodás),
b) arra az  időtartamra vonatkozóan, amely időtartamot a nyugellátás megállapításakor szolgálati időként nem 

vettek figyelembe, vagy
c) ha utólag a  megállapodást kötő személy – illetve halála esetén az  örököse – okirattal igazolja, hogy 

a megállapodás időtartama alatt biztosítotti jogviszonyt eredményező jogviszonyban állt.
 (5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, 

valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a  biztosítással járó jogviszony fennállását, 
illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

VI. FEJEZET 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSOK

55. § (1) A  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartások tartalmazzák a  befizetések nyilvántartását, beszedését és az  ellátások 
megállapításához szükséges e törvény szerinti adatokat.

 (2) Az adatkezelő
a) a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás vonatkozásában a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás – ide nem értve a d) és e) pont szerinti nyilvántartást – vonatkozásában 

az egészségbiztosítási szerv,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás vonatkozásában az állami adóhatóság,
d) a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás vonatkozásában 

a rehabilitációs hatóság,
e) a TAJ nyilvántartás vonatkozásában a Kincstár központi szerve.

56. §  A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, az egészségbiztosítási nyilvántartás és a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás adatkezelője a  nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok 
ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg 
kivéve, ha e korlátozás alól az adatkezelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad.

57. § (1) A Kincstár központi szerve vezeti az egészségügyi és egészségbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási, a családtámogatási, 
a  gyermekvédelmi, a  szociális és a  kapcsolódó nyilvántartások azonosító kódjaként alkalmazandó TAJ számmal 
rendelkező természetes személyek nyilvántartását (a  továbbiakban: TAJ nyilvántartás), és jogszabályban 
meghatározottak szerint ellátja a TAJ szám képzésével kapcsolatos feladatokat.

 (2) A  TAJ nyilvántartásban az  egészségügyi és egészségbiztosítási, a  nyugdíjbiztosítási, a  családtámogatási, 
a gyermekvédelmi, a munkanélküli és a szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatok 
ellátása és a hatósági ügyintézés során történő felhasználás és azonosítás céljából nyilván kell tartani a TAJ számmal 
rendelkező természetes személyre vonatkozó alábbi adatokat:
a) TAJ szám,
b) név (születési családi és utónév, viselt családi név és utónév),
c) anyja születési neve,
d) születési hely (születés országa, születési hely),
e) születési idő (élveszületés esetén annak bejegyzési folyószáma és éve),
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f ) állampolgárság,
g) nem,
h) családi állapot,
i) címadatok (lakóhely, tartózkodási hely), azok be- és kijelentési időpontja és a fiktiválás dátuma,
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) külföldön történő letelepedés időpontja, időpontjai,
l) nyilvántartásba vételi adatok (személyazonosító dokumentum típusa, száma, nyilvántartásba vétel dátuma, 

jogcíme, adatforrás, az azonosításhoz szükséges BM, ÖNY kapcsolati kódok),
m) a nyilvántartásba bekerülés és az abból történő kikerülés oka (passziválási jogcím),
n) érvényváltozás és a  változás bejegyzés időpontja, időpontjai (jogcím, passziválás, viselt név, születési név, 

anyja neve, családi állapot, állampolgárság adatkörök esetén),
o) elhalálozás időpontja és helye.

 (3) A  TAJ nyilvántartásban szereplő személyes adatokat a  Kincstár központi szerve az  érintett természetes személy 
elhunytát követő 30 évig kezeli.

 (4) A  Kincstár központi szerve a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013.  évi XCVII.  törvény 29.  § u)  pontja és 30.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában foglaltak szerint adatot szolgáltat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szerve és a katonai igazgatás illetékes területi szervei részére a hadkötelesek nyilvántartásának vezetése céljából.

58. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szerv vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartást.
 (2) Az  egészségbiztosítási nyilvántartásban az  egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatok 

ellátása, és a hatósági ügyintézés során történő felhasználás és azonosítás céljából nyilván kell tartani a TAJ számmal 
rendelkező természetes személyre vonatkozó alábbi adatokat és azok változását:
a) TAJ szám,
b) név (születési családi és utónév, viselt családi név és utónév),
c) anyja születési neve,
d) születési hely (születés országa, születési hely),
e) születési idő (élveszületés esetén annak bejegyzési folyószáma és éve),
f ) állampolgárság,
g) nem,
h) családi állapot,
i) címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, annak be- és kikerülési dátuma és a fiktiválás dátuma),
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) külföldön történő letelepedés időpontja, időpontjai,
l) nyilvántartásba vételi adatok (személyes dokumentum típusa, száma, nyilvántartásba vétel dátuma, jogcíme, 

adatforrás, BM és ÖNY kapcsolati kód),
m) a nyilvántartásba bekerülés és az abból történő kikerülés oka (passziválási jogcím),
n) kiadott TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány lejáratának dátuma,
o) TAJ érvényesség státusza,
p) érvényesség kezdeti dátuma,
q) érvénytelenítés dátuma, oka, dokumentum típusa, azonosítója,
r) érvényváltozás és a  változás bejegyzés időpontja, időpontjai (jogcím, passziválás, viselt név, születési név, 

anyja neve, családi állapot, állampolgárság adatkörök esetén),
s) elhalálozás időpontja és helye,
t) foglalkozás, munkakör, tevékenység, munkahely vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra 

vonatkozó bejelentő, jogosulti jogcím.
 (3) Az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő személyes adatok az érintett természetes személy elhunytát követő 

30 évig nem törölhetőek.

59. § (1) Az  55.  § szerinti nyilvántartások tartalmazzák a  foglalkoztatók és a  biztosítottak törvényben előírt kötelezettségei 
teljesítésével szolgáltatott mindazon adatot, amelyből biztosítottanként megállapítható a  társadalombiztosítási 
járulékalapot képező jövedelem, a biztosított után megfizetett, a tőle levont társadalombiztosítási járulék összege, 
a biztosítási jogviszony időtartama, valamint a biztosítottat megillető ellátások megállapításához szükséges adat.
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 (2) Az  55.  § szerinti nyilvántartások az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásoknak minősülnek.

 (3) Az állami adóhatóság a társadalombiztosítási ellátások jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, az ellátások 
összegének megállapítása érdekében az  e  törvényben és az  Art.-ban meghatározott adatokat a  biztosítottak 
adóazonosító jelének feltüntetésével szolgáltatja. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv 
(a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás adatait a saját nyilvántartásának 
adataival a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény 
szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. A társadalombiztosítási igazgatási szervek a jogosulatlan 
ellátások igénybe vevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot.

 (4) A  társadalombiztosítási ellátások megállapítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az  állami 
adóhatóság az Art.-ban foglaltak szerint adatot szolgáltat a központi nyugdíjbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság 
és az egészségbiztosítási szerv részére.

 (5) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben foglaltakon túl az Art.-ban meghatározott adatokat a társadalombiztosítási 
igazgatási szervnek átadja. Ha a felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény, adat jut tudomására, 
erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni.

 (6) Az egészségbiztosítási szerv az általa nyilvántartott követelésekről kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt 
állít ki.

VII. FEJEZET 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TERJEDELME, ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

60. § (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rendszerben az alábbi személyes adatokat tarthatják nyilván és kezelhetik:
a) személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja),
b) családi állapot, állampolgárság,
c) lakóhely (tartózkodási hely),
d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
e) az  egészségkárosodás mértékére, a  rehabilitálhatóságra, az  egészségi állapotra, továbbá az  élettársra, 

az  eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok, amelyek a  társadalombiztosítási ellátás 
megállapításához szükségesek,

f ) jövedelemre vonatkozó adatok,
g) TAJ szám.

 (2) Az  igazgatási szerv, valamint a  társadalombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem 
társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény, illetve törvény felhatalmazása 
alapján a felhasználás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölése mellett jogszabályban meghatározott módon 
szolgáltathatnak.

 (3) A bíróság, az ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok 
feladataik ellátása érdekében a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén 
e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak.

 (4) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint 
a  Magyarország által kötött nemzetközi egyezmények alapján egészségbiztosítási jogosultságokat igazoló 
nyilvántartás azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít, közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.

61. § (1) A 60. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a 60. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti adatok, a 60. § (1) bekezdés d) pontjából a munkahelyre vonatkozó adatok, a 60. § (1) bekezdés f ) pontja 
szerinti jövedelemre vonatkozó adatok, valamint g) pontja szerinti,

b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az adó-végrehajtási 
eljárás lefolytatása érdekében a  60.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adatok, valamint a  60.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjából a  munkahelyre és a  foglalkoztatási jogviszony időtartamára vonatkozó adatok, támogatás 
megállapítása és ellenőrzése érdekében a 60. § (1) bekezdés e) pontjából az egészségkárosodás mértékére 
vonatkozó,
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c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei az ellátás megállapítása, folyósítása, munkaügyi ellenőrzés céljából 
a 60. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontja szerinti,

d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (személyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása érdekében 
a 60. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti,

e) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a  továbbiakban: járási hivatal) és 
a cégbíróságok külön törvényben meghatározottak szerinti,

f ) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése 
céljából a 60. § (1) bekezdés a), d) és f ) pontja szerinti,

g) az egészségügyi államigazgatási szerv egészségfejlesztési tevékenysége ellátása céljából a 60. § (1) bekezdés 
a)–e) és g) pontja szerinti,

h) a  köztartozás behajtására törvény által felhatalmazott szervek e  tevékenységük ellátása céljából a  60.  § 
(1) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti,

i) a  Kincstár a  Szoctv. 20/C.  §-a, valamint a  Gyvt. 139.  § (2)  bekezdése szerinti feladata teljesítésével, továbbá 
a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetője a  szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben a 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti,

j) a rehabilitációs hatóság rehabilitációs szolgáltatás nyújtása és a rehabilitációs célú munkaközvetítésben való 
közreműködés céljából a 60. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti,

k) a  munkavállalót munkaviszonyának fennállására tekintettel kamarai nyilvántartásba, névjegyzékbe vevő, 
illetve a  munkavállaló munkaviszonyban töltött szakmai gyakorlatát kamarai eljárásban vizsgáló szakmai 
kamarák a munkaviszony fennállásának ellenőrzése érdekében a 60. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti,

l) az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII.  törvény 35/A. §-ában meghatározott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője a 60. § 
(1) bekezdés a) pontban foglaltak közül a születési név, születési hely, születési éve, hónapja, napja, valamint 
a 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti

adatok igénylésére jogosult.
 (2) A  60.  § (1)  bekezdése szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
 (3) A 60. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra a Központi 

Statisztikai Hivatal részére személyazonosításra alkalmas módon átadhatók.
 (4) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye, ha ahhoz az érintett írásban 

hozzájárult.
 (5) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet, a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet.
 (6) Az igazgatási szervek, továbbá a társadalombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató, illetve egyéb szerv vezetője 

a  polgárok személyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési 
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja 
az adatvédelmi követelmények teljesülését.

62. §  Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton átadja a 87. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat
a) az  álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az  állami foglalkoztatási szerv, 

az  egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése céljából az  egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság 
részére,

b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.

63. §  Az e  törvény szerinti eljárások során az  uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért 
felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus 
adatcserével érintett, az igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.

64. §  Az igazgatási szerv vezetője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5) bekezdésével 
összhangban a  nemzetbiztonsági szolgálatok kihelyezett állományának tagját érintő társadalombiztosítási 
adatszolgáltatás rendjét és az  azzal összefüggő eljárási szabályokat a  törvényi előírások keretei között 
a nemzetbiztonsági szolgálattal külön megállapodásban rögzíti.

65. § (1) Az  állami adóhatóság a  60.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott adatot a  biztosítási kötelezettség 
megállapításával, a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel, a járulék bevallásával, megfizetésével, 
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e  kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával, végrehajtásával kapcsolatos 
hatósági ügyben, illetve jogszabályban meghatározott egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek 
teljesítése során kezelheti.

 (2) Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja a 60. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatot
a) az  álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az  állami foglalkoztatási szerv, 

az  egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése céljából az  egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság 
részére,

b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.

VIII. FEJEZET 
A JÁRULÉKKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

20. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

66. § (1) A  foglalkoztató, az  egyéni vállalkozó, az  őstermelő, valamint a  87.  § szerinti munkavállaló, foglalkoztatott 
(a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) köteles a jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére, 
és az Art.-ban meghatározott adatokról a bevallásában adatszolgáltatás teljesítésére.

 (2) A  foglalkoztató a  biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az  Art.-ban foglaltaknak 
megfelelően az állami adóhatóságnak teljesíti.

 (3) A  társadalombiztosítási igazgatási szervek az  adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt 
közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett bejelentésében, bevallásában már szerepelt. Nem esik e korlátozás alá, 
ha az  egészségbiztosítási szerv a  pénzbeli ellátások megállapításához az  igénylő adatait a  foglalkoztatótól, illetve 
a társadalombiztosítási igazgatási szervek a  járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adóhatóságtól 
kérik. A  társadalombiztosítás igazgatási szervei az  Art. rendelkezései szerint az  ellátásokra való jogosultság 
megállapításával, a  járulékok alapjául szolgáló jövedelemmel és a  fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő 
adótitok megismerésére jogosultak.

 (4) A  foglalkoztató és az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelentésre kötelezett más 
személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított, 
illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére, amely tartalmazza a bejelentésben 
közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.

67. § (1) A Kincstár központi szerve a 60. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi adatok és a TAJ szám megjelölésével 
bejelentést tesz az  egészségbiztosítási szerv részére a  gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az  ellátást megállapító határozat véglegessé 
válását és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az adatok átadásának módjáról a Kincstár központi szerve 
és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.

 (2) Az illetékes járási hivatal a 60. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi adatok és a TAJ szám megjelölésével 
bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított 
pénzbeli ellátásban, a gyermekek otthongondozási díjában, az ápolási díjban, és az időskorúak járadékában részesülő 
személyekről az ellátást megállapító határozat véglegessé válását és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. 
Az illetékes járási hivatal bejelentést tesz arról a személyről is, akinek a szociális rászorultságát a Szoctv. 54. §-a alapján 
megállapította. A  bejelentést a  szociális rászorultság megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő 
10 napon belül kell az  egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. A  bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy 
a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg.

 (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést
a) az egyházi nyugdíjban részesülők esetében az egyházi nyugdíjat folyósító szerv,
b) a  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben és gyermekotthonban elhelyezettek 

esetén az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével az intézmény, illetve a gyermekotthon 
vezetője, nevelőszülőnél elhelyezettek esetén a  nevelőszülői hálózatot működtető, külső férőhelyen 
elhelyezettek esetén a külső férőhelyet működtető,
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c) a 22. § (1) bekezdés i) pontjában említett tanulók, szakképzésben részt vevők és hallgatók esetén a köznevelés 
információs rendszer, a  szakképzés információs rendszer, illetve a  felsőoktatási információs rendszer 
működtetője,

d) fogvatartottak esetén a fogvatartást foganatosító szerv
a jogosultság kezdetét és megszűnését követően azonnal elektronikus úton köteles teljesíteni az egészségbiztosítási 
szervnek.

 (4) A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja
a) jogviszonyának kezdetét legkésőbb a jogviszony első napján, a munkavégzés megkezdése előtt,
b) jogviszonyának megszűnését, szünetelésének kezdetét és befejezését 8 napon belül
jelenti be az egészségbiztosítási szervnek.

 (5) A nyugdíjbiztosítási ellátásban (ideértve a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket), a rehabilitációs 
ellátásban, rokkantsági ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, 
átmeneti bányászjáradékban, a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 
kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi 
járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), bányászati keresetkiegészítésben, 
rokkantsági járadékban, baleseti járadékban, polgármesterek közszolgálati járadékában, házastársi pótlékban, 
házastársi jövedelempótlékban részesülő személyekről, továbbá nemzeti gondozási díjban, pótlékban 
részesülők esetén, valamint a  hadigondozotti pénzellátás esetén a  nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb az  ellátás 
folyósításának megkezdését, illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. 
A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a központi nyugdíjbiztosítási szerv megállapodást 
köt az egészségbiztosítási szervvel.

 (6) A 22. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést 
tesz az egészségbiztosítási szervnek, ezzel egyidejűleg az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy 
a rehabilitációs hatóság szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, hatósági bizonyítványával, határozatával 
igazolja, hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot, illetve az egészségkárosodásának mértéke 
a 40 százalékot eléri.

 (7) A 22. § (1) bekezdés k) pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést tesz 
az egészségbiztosítási szervnek, ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 
30 százalékát.

 (8) Az  egészségbiztosítási szerv a  66.  § (4)  bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az  igazolás 
kiállításának elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújthatja.

 (9) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyilvántartás felülvizsgálata 
során azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató, illetve egyéb bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét nem, 
vagy nem jogszabály szerint teljesítette, 15 napos határidő tűzésével felszólítja a  bejelentésre kötelezettet, hogy 
igazolja a  bejelentés szabályszerű teljesítését. Ha a  bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a  bejelentés 
teljesítését, 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett 
személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata.

 (10) A (8) és (9) bekezdésben meghatározott mulasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási szerv mérlegeli az eset 
összes körülményét, a  kötelezett jogellenes magatartásának vagy mulasztásának súlyát és gyakoriságát, amely 
alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.

 (11) A hajléktalan személyekről az alábbi intézmények vezetői bejelentést tesznek az egészségbiztosítási szervnek:
a) hajléktalanok otthona,
b) hajléktalanok átmeneti szállása,
c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
d) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
e) hajléktalanok nappali melegedője.

 (12) A  bejelentésről az  intézmény vezetője igazolást ad ki a  hajléktalan személy részére. A  bejelentés és az  igazolás 
érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart.

 (13) A  (11)  bekezdésben meghatározott intézmény a  bejelentés vagy az  igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem 
bírságolható.
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68. § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 
nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
céljából – külön megállapodásban foglaltak szerint – naponta adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.

 (2) Az  egészségbiztosítási szerv, a  munkaügyi hatóság, az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentési kötelezettség 
ellenőrzése során az Art. szerinti be nem jelentett foglalkoztatás feltárása esetén a jogsértésről szóló határozatának 
véglegessé válását követően – az  adózó bejelentési kötelezettségének önkéntes teljesítése hiányában – az  Art. 
1. mellékletében foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti.

 (3) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő, de biztosítotti 
státuszát okirattal hitelesen igazoló természetes személyre vonatkozóan a  biztosítotti jogviszony fennállásának 
az  egészségbiztosítási szerv eljárása során történő tisztázását követően az  Art. 1.  mellékletében foglaltak szerinti 
bejelentést hivatalból teljesíti az állami adó- és vámhatóság felé.

 (4) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy 
egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő személyekről a bejelentési és járulékfizetési 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából külön megállapodásban foglaltak szerint adatot szolgáltathat 
az állami adóhatóságnak.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány 
kiállításához szükséges természetes azonosító adatokra.

 (6) Az  állami adóhatóság az  (1)–(4)  bekezdésben, valamint a  69.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás 
alapján ellenőrzi a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését.

 (7) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról, hogy a foglalkoztató megszűnt, azonban a biztosítás megszűnéséről 
bejelentés nem történt, az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a  cég nevéről, 
székhelyéről és a foglalkoztatottak az Art. rendelkezései szerint az adóigazolvány kiállításához szükséges természetes 
azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint 
a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése miatt már nem áll 
fenn, az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot.

 (8) Az  idegenrendészeti hatóság az  állami adóhatóság kérésére a  43.  § (1)  bekezdésében előírt járulékfizetésre 
bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról, akik a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott 
tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (Európai Egészségbiztosítási Kártyával) 
igazolják. Az  adatszolgáltatás az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány kiállításához szükséges természetes 
azonosító adatokra terjed ki. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adóhatóság megállapodást köt az idegenrendészeti 
hatósággal.

69. § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Ebtv. rendelkezései szerinti ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy az ellátást 
igénybe vevő személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában, a jogosultságának 
tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél.

 (2) Az  egészségbiztosítási szerv az  egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az  érintett személyt 
– a biztosítotti, illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig – 
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti, ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a  jogviszony 
fennállását.

 (3) Az  egészségbiztosítási szerv a  (2)  bekezdésben meghatározott bejegyzést követően – az  okirat másolatának 
megküldésével együtt – a  bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából a  68.  § 
(4) bekezdésében meghatározott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott eljárás során felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű 
magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony 
fennállását, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

70. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya a biztosítási kötelezettségének bejelentését a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a  főállású kisadózói státuszának 
bejelentésével teljesíti.

71. § (1) A  43.  § szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a  biztosítási jogviszony megszűnésének, 
a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 
8 napon belül az állami adó- és vámhatóság tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza 
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a 43–46. § szerinti fizetési kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra 
vonatkozó szabályokat. Az  állami adó- és vámhatóság a  járulékfizetési kötelezettséget az  adószámlán előírja, 
a  befizetéseket nyilvántartja, és az  e  törvényben, vagy más törvényben meghatározott esetben a  járulékfizetési 
kötelezettséget törli.

 (2) Ha az  adóhatóság bármely okból (így különösen ha a  fizetési kötelezettséggel érintett személy nem minősült 
belföldinek ezt megelőzően, a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét) az (1) bekezdés szerinti 
fizetési kötelezettséget nem írta elő, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a 43. § szerinti 
fizetési kötelezettségét és annak megszűnését külön eljárás keretében jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak. 
Az állami adó- és vámhatóság a bejelentést követő 8 napon belül a 43. §-ban foglaltak figyelembevételével határozatot 
hoz. A  43.  §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén a  határozat tartalmazza a  biztosítási jogviszony megszűnése, 
vagy a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló jogosultság megszűnése időpontjától a fizetési 
kötelezettség előírását. Az  állami adó- és vámhatóság a  járulékfizetési kötelezettséget az  adószámlán előírja, 
a  befizetéseket nyilvántartja és az  e  törvényben, vagy más törvényben meghatározott esetben a  járulékfizetési 
kötelezettséget törli. Az állami adó- és vámhatóság az adóazonosító jellel nem rendelkező kötelezett személy részére 
az Art. rendelkezései szerint adóazonosító jelet állapít meg.

 (3) Az  adóhatóság a  kötelezett személyt az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha e fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet 
az állami adó- és vámhatósághoz az Art.-ban foglaltaknak megfelelően bejelentettek. A biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszony létesítésére tekintettel az adóhatósághoz beérkezett bejelentés figyelembevételével az állami adó- és 
vámhatóság a megszűnt egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a bejelentést követően azonnal 
elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

 (4) Az  adóhatóság a  kötelezett személyt az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja szerint jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra. Ennek 
érdekében az  egészségbiztosítási szerv az  állami adó- és vámhatóság részére azonnal elektronikus úton adatot 
szolgáltat a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság keletkezéséről.

 (5) Ha az  állami adó- és vámhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az  egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetésre kötelezett személy külföldön tartózkodik, és nem minősül e  törvény alapján belföldinek, 
vagy a  kötelezett személy elhalálozott, a  43.  § alapján keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettségének megszűnését nyilvántartásba veszi, és a  kötelezett személy részére előírt havi járulékfizetési 
kötelezettségét a kötelezettség megszűnése napjával, a kötelezett személy elhalálozása esetén annak halála napjával 
törli.

 (6) Ha az állami adó- és vámhatóság az (5) bekezdésben foglaltakról nem az egészségbiztosítási szervtől értesül, azonnal 
elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

 (7) Az  állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a  külföldön élő kötelezett személy 43.  § 
szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a  magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a  tartózkodást, 
illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

 (8) Ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor a (7) bekezdésben foglalt időszak alatt, az ellátás összegét 
az  adóhatóság – az  Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv azonnali adatszolgáltatása alapján  – 
az egészségügyi szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló adószámlán kötelezettségként előírja.

 (9) Az  egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak nyilvántartásában 
biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek a 68. § vagy a 69. § alapján adóhatóságnak 
átadott adatait az adóhatóság összeveti
a) az Art. szerinti havi bevallások biztosítottankénti adataival,
b) a 43. § alapján egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőkről vezetett nyilvántartása adataival, és
c) az Art. alapján a foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás 

adataival.
 (10) Ha az állami adó- és vámhatóság azt állapítja meg, hogy a természetes személy egészségbiztosítási szerv által a 68. § 

vagy a  69.  § alapján átadott adatai a  (9)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti egyik nyilvántartásban sem szerepelnek, 
felszólítja a természetes személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Ha a személy a felszólítás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül az adóhatóság előtt hitelt érdemlő módon nem bizonyítja egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultságát, az adóhatóság a természetes személynek a 22. § alapján legutóbb fennállt egészségügyi 
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szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését követő első naptól az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettségét határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja.

 (11) Az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására rendelkezésre álló 15 nap a  természetes személy 
kérelmére – indokolt esetben – egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

 (12) Ha a  (10)  bekezdés szerinti felszólítást követően a  természetes személy vagy képviselője hitelt érdemlő módon 
bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság fennáll, vagy a természetes személy elhalálozott, illetve 
külföldön tartózkodik, és e törvény alapján nem minősül belföldinek, az ezt bizonyító okirat, nyilatkozat másolatát 
az  adóhatóság haladéktalanul továbbítja a  természetes személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
szervnek.

 (13) Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett természetes személy 
adatairól a járulékfizetés teljesítését követően azonnal elektronikus úton szolgáltat adatot az Egészségbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős szerv részére.

 (14) A  68.  § vagy a  69.  § alapján teljesített adatszolgáltatásban az  adóhatóságnak átadott azon személyek adatait, 
akiket az  adóhatóság beazonosítani nem tud, mert az  egészségbiztosítási szerv által ismert és közölt természetes 
személyazonosító adatok és lakcím alapján az  nem lehetséges, az  adóhatóság „nem beazonosítható” jelzéssel 
visszaküldi az egészségbiztosítási szerv részére.

72. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó 15 napon belül 
köteles bejelenteni a telephelye (állandó lakhelye) szerint illetékes állami adóhatósághoz
a) a  magánállatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvány kiállításának, bevonásának, valamint 

a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének, megszűnésének időpontját,
b) az egyéni ügyvéd és az egyéni szabadalmi ügyvivő a kamarai tagság kezdetének, megszűnésének, az egyénileg 

tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel, törlés, valamint az ügyvédi 
vagy szabadalmi ügyvivői tevékenység szünetelésének időpontját,

c) a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szolgálat keletkezésének, megszűnésének időpontját.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az egyéni vállalkozó személyi adatait (nevét, születési nevét, 

születési helyét, TAJ számát, anyjának születési nevét), telephelyét (fióktelephelyét, fióktelephelyeit) és állandó 
lakóhelyét, a vállalkozói igazolványt (engedélyt, jogosítványt) kiadó szerv megnevezését.

 (3) Az egyéni vállalkozó, ha
a) a  4.  § 17.  pontja szerinti ellátást állapítottak meg részére, illetve annak folyósítását megszüntették 

(szüneteltették), a megállapítás, megszüntetés időpontját követő,
b) legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen jogviszonya megszűnt, a  létesítéstől, 

a megszüntetésétől számított,
c) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény 
szerint nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a  tanulói, 
hallgatói jogviszonyának kezdő időpontjától számított, illetve a vállalkozói tevékenység kezdetét követő

15 napon belül az (1) bekezdésben említett igazgatási szervnél bejelentést tesz.

73. § (1) A  települési önkormányzat jegyzője, a  fővárosban a  kerületi jegyző, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében pedig a  fővárosi főjegyző, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala a 67. § (2) bekezdése szerinti ellátásban részesülő, vagy szociálisan rászorult személyeket 
az egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

 (2) A bejelentésre kötelezett a 67. § (3) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti személyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK), a 67. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személyeket a székhely szerint illetékes 
egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

 (3) A 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyeket – ha az ellátást nem kifizetőhely folyósítja –, az egészségbiztosítási 
pénztári feladatkörében eljáró Kincstár központi szerve a NEAK-nak jelenti be. A bejelentést elektronikus úton a NEAK 
által rendszeresített programmal kell teljesíteni.

 (4) A 22. § (1) bekezdés j) pontja szerinti személy a 67. § (6) bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási 
szervnek teljesíti, egyidejűleg az  orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazolja 
jogosultságát. A jogosultság a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás kiállítása napjától áll fenn.
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 (5) A 22. § (1) bekezdés k) pontja szerinti személy a bejelentést az egészségbiztosítási szervnek teljesíti. A jogosultság 
az azt megalapozó feltételek együttes megléte napjától áll fenn.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság az Art.-ban előírt bejelentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel, az Országgyűlési 
Őrséggel, a rendvédelmi szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában, valamint a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálattal megállapodást köt.

 (7) A  67.  § (5)  bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésének 
módjáról a Kincstár és a NEAK megállapodást köt.

 (8) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón a  NEAK által rendszeresített 
programmal, a  (4)  bekezdés szerinti bejelentést az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 
A 67. § (11) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón a NEAK által rendszeresített 
programmal, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

 (9) A Kincstár – az egészségbiztosítási szervek jogszabályban rögzített feladatai ellátása érdekében – a NEAK számára 
folyamatos online kapcsolattal biztosítja a nyilvántartása szerint TAJ számmal rendelkező személyek adatváltozása 
esetében az automatikus adatátadást.

 (10) A  Kincstár megszakítás nélkül működteti a  TAJ szám képző és nyilvántartó rendszerét, és a  NEAK központi 
egészségbiztosítási nyilvántartási informatikai rendszerén keresztül az  egészségbiztosítási szerv által rögzített és 
a TAJ interfészen átadott adatok alapján haladéktalanul TAJ számot képez, rögzíti azt a TAJ szám nyilvántartásában, és 
online megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére.

 (11) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érdekében a 43. § szerint járulékfizetésre kötelezett 
személyekre vonatkozó adatok átadásának módjáról a nemzeti adó- és vámhatóság és a NEAK megállapodást köt.

 (12) Az egészségbiztosítási szerv a 84. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási 
jogviszony utólagos megállapításáról vagy törléséről határozatot hoz, ha a járulék utólagos megállapítására elévülés 
miatt részben vagy egészben már nincs lehetőség.

21. Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás

74. § (1) A  foglalkoztató a  tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles 
nyilvántartásba venni és erről a  magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a  törvényben előírt adatok 
a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt 
a foglalkoztatót az Art. szerint megállapítható mulasztási bírság – a nyilvántartásba nem vett személyenként – terheli.

 (2) Az  (1)  bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza a  biztosítással járó jogviszony megnevezését, a  biztosítási 
kötelezettség kezdetét, továbbá az igazolás átvételének elismerését.

 (3) Igazolásnak minősül a  foglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés, ha az  a  foglalkoztatás (tevékenység) 
megkezdésekor a foglalkoztatott részére átadásra került.

 (4) A foglalkoztató a biztosítottakról – az egyéni vállalkozónak a biztosítással összefüggő adatairól – köteles a törvényben 
meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, TAJ 
számát, a  foglalkoztató adatait, a  biztosítási időre és a  szolgálati időre vonatkozó adatokat, a  biztosítottól levont 
járulékok alapját és összegét. Az  Mt. XVI.  fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a  kölcsönbeadó köteles 
nyilvántartásba venni.

75. § (1) A 74. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja, archiválja, és arról az Art.-ban 
meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást teljesít.

 (2) A  foglalkoztató a  jövedelemigazoláshoz csatoltan a  tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a  nyilvántartás 
adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő kezdetének és végének 
időpontjáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, valamint az egyes járulékokból 
érvényesített családi járulékkedvezményről. A  biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén 
az igazolást soron kívül kell kiadni.

 (3) Ha az e § szerinti bevallási kötelezettség teljesítése, vagy a már teljesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. évet 
megelőző időszakra, illetve az Art.-ban meghatározott elévülési időn túli évre, évekre vonatkozik, az adatszolgáltatást 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni.

76. §  A szociális szövetkezet a  tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja részére a  tárgyévet követő év január 31-éig 
igazolást ad ki a  jogviszony időtartamáról, a  nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről, valamint az  egészségügyi 
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szolgáltatási járulékról és az abból érvényesített kedvezményről. A jogviszony év közben történő megszűnése esetén 
az igazolást soron kívül kell kiadni.

22. A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése

77. § (1) A  foglalkoztató a  foglalkoztatottnak minősülő biztosítottnak a  tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot 
képező jövedelem, vagy a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ alapján köteles a társadalombiztosítási 
járulékot megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban 
meghatározottak szerint kell a  tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetve megfizetni az  állami adó- 
és vámhatóságnak. A  megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az  összeggel, amelyet a  foglalkoztató 
az  adott jogviszonnyal összefüggésben a  tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a  biztosítottnak. Ha 
a tárgyhónapban a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ után járulék fizetésére kötelezett biztosított 
részére a járulékfizetési alsó határt elérő jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési 
alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a foglalkoztató a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles 
a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett megelőlegezni, és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. 
A 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ vonatkozásában a 82. § szerinti járulék különbözet szabályait 
alkalmazni nem lehet.

 (2) Az egyéni vállalkozó a  társadalombiztosítási járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint a  tárgyhónapot követő 
hónap 12-éig vallja be, illetve fizeti meg az állami adóhatóságnak.

 (3) A  mezőgazdasági őstermelő a  társadalombiztosítási járulékot az  Art. rendelkezései szerinti adattartalommal 
elektronikus úton negyedévente, a  negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és a  bevallás benyújtására előírt 
határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak.

 (4) A  foglalkoztató a  foglalkoztatottnak minősülő biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékot akkor is köteles 
bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett 
társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba.

 (5) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a foglalkoztatottnak minősülő biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésével 
egyidejűleg a  biztosított jövedelméből levont társadalombiztosítási járulékról, valamint az  érvényesített családi 
járulékkedvezményről, illetve a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) társadalombiztosítási járulékról.

 (6) A  társas vállalkozás köteles a  társas vállalkozó után fizetendő járulékot, a  társas vállalkozó jövedelméből levont 
járulékkal együtt a  tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig befizetni. Ha a  tárgyhónapban a  társas vállalkozó, 
vállalkozók részére jövedelmet nem fizettek, és a tárgyév folyamán – a tárgyhónapig bezárólag – elszámolt járulék 
a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ 
utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni, és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni.

 (7) A  foglalkoztató által levont járulék a  biztosítottól akkor sem követelhető, ha azt a  foglalkoztató bevallani, illetve 
befizetni elmulasztotta, és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.

 (8) A  Kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a  Kincstár teljesíti a  járulék 
megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a  nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a  biztosítottak 
bejelentésével összefüggő, e törvényben és az Art.-ban előírt kötelezettségeket.

23. Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

78. § (1) Az  Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyására nyugdíj-megállapítási eljárás során akkor van 
lehetőség, ha
a) a  természetes személy a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosításának nem kellett 
volna fennállnia és ő vagy foglalkoztatója eleget tett társadalombiztosítási kötelezettségének és járulékfizetés 
történt,

b) a  természetes személy a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerint biztosított volt, és ő vagy 
foglalkoztatója járulékmegállapítási, -fizetési kötelezettségének eleget tett, de bevallási kötelezettségét nem 
vagy hiányosan teljesítette,

c) hatóság határozatban helytelenül állapította meg az  alkalmazandó jogot, és a  természetes személynek 
belföldön kellett volna a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
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valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerint biztosítottnak lennie és 
társadalombiztosítási kötelezettségeit teljesítenie.

 (2) Az Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyásával a természetes személynek lehetősége van arra, 
hogy az (1) bekezdés
a) a) pontja szerinti esetben a befizetett járulékokat visszaigényelje,
b) b) pontja szerinti esetben a bevallási kötelezettségét utólagosan pótolja,
c) c) pontja szerinti esetben biztosítotti bejelentésének és társadalombiztosítási (különösen a járulékfizetési és 

-bevallási) kötelezettségeinek eleget tegyen.
 (3) Az (1) bekezdésben rögzített esetekben az eljárás a nyugdíj megállapításért felelős szervnél vagy az állami adó- és 

vámhatóságnál kérelemre indul.
 (4) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  nyugdíj megállapításért felelős szerv határozatot hoz, amelyben 

rendelkezik arról, hogy mely időszakot nem lehet figyelembe venni a nyugellátás megállapításához, azért mert erre 
az  időszakra a  biztosítási kötelezettségnek nem kellett volna kiterjednie. Ezen időszak vonatkozásában kötelezett 
a  nyugdíj megállapításért felelős szerv a  nyugdíjjárulék, a  társadalombiztosítási járulék nyugdíjjárulék részének 
visszafizetésére. Ezt követően a  nyugdíj megállapításért felelős szerv a  nyilvántartásában szereplő adatok alapján 
határozattal megállapítja a tartozatlanul megfizetett nyugdíjjárulék összegét, és azt a természetes személy részére 
kifizeti.

 (5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2007. január 1-je utáni időszak tekintetében van mód eljárást indítani. 
A bevallás utólagos benyújtása a nemzeti adó- és vámhatóságnál teljesíthető.

 (6) Az eljárás során a nyugdíj megállapításért felelős szerv együttműködik az állami adó- és vámhatósággal, valamint 
a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szervvel.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti eljárás esetében az Art. késedelmi pótlékra, önellenőrzési pótlékra, adóbírságra, mulasztási 
bírságra és intézkedésekre vonatkozó szabályait alkalmazni nem lehet.

24. A családi járulékkedvezmény érvényesítése

79. § (1) A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha az Szja tv. szerint adóelőleget 
megállapító munkáltatónak vagy olyan kifizetőnek minősül, amely a magánszemély részére az összevont adóalapba 
tartozó rendszeres jövedelmet juttat.

 (2) A családi járulékkedvezmény havi összege az Szja tv. szerinti családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti havi 
összege és a  tárgyhavi személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az  pozitív – 15 százaléka, de 
legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő társadalombiztosítási járulék összege.

 (3) A  foglalkoztató a  családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az  annak megfelelő összeget 
társadalombiztosítási járulékként nem vonja le, és nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. A családi járulékkedvezmény 
havi összegét a foglalkoztató az Art. szerinti havi adó- és járulékbevallásban vallja be.

 (4) A  biztosított az  adóelőleg-nyilatkozatban rendelkezhet arról, hogy nem kéri a  családi járulékkedvezmény havi 
összegének érvényesítését.

 (5) Családi járulékkedvezmény havi összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az  Szja  tv. szerint családi 
kedvezményre jogosultnak.

80. § (1) A  biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a  családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves 
összegét saját maga állapítja meg.

 (2) A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi összege a családi kedvezmény 
havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított egyéni vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói kivét vagy 
az  átalányban megállapított jövedelem havi összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap 
különbözetének – ha az  pozitív – 15 százaléka, de legfeljebb a  biztosítottat a  tárgyhónapban terhelő 
társadalombiztosítási járulék összege.

 (3) A biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege a családi kedvezmény 
negyedévre eső összege (közös igénybevétel esetén a  biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó összege) és 
a  mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem vagy az  átalányban megállapított jövedelem negyedéves 
összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 15 százaléka, de 
legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő társadalombiztosítási járulék összege.

 (4) A  biztosított egyéni vállalkozó a  havi, a  mezőgazdasági őstermelő a  negyedéves családi járulékkedvezményét 
úgy érvényesíti, hogy az  annak megfelelő összeget társadalombiztosítási járulékként nem fizeti meg az  állami 
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adóhatóságnak. A biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve 
negyedéves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be.

 (5) Családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az Szja tv. szerint 
családi kedvezményre jogosultnak.

81. § (1) A  biztosított az  év közben érvényesített családi járulékkedvezményről köteles az  éves bevallásában elszámolni. 
Az  elszámolásban fel kell tüntetni a  családi járulékkedvezmény 34.  § (3)  bekezdése szerint megállapított alapját, 
összegét, továbbá azt az összeget, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi összegeként a foglalkoztató, 
a biztosított egyéni vállalkozó, vagy negyedéves összegeként a biztosított mezőgazdasági őstermelő érvényesített.

 (2) Ha a  családi járulékkedvezmény 34.  § szerint megállapított összege több, mint amit a  tárgyévre családi 
járulékkedvezmény havi összegeként a  foglalkoztató vagy az  egyéni vállalkozó, negyedéves összegeként 
a mezőgazdasági őstermelő érvényesített, a különbözet az adóbevallásban igényelhető.

 (3) Ha a  biztosított a  családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét úgy érvényesítette, hogy a  családi 
járulékkedvezményre nem volt jogosult, az  igénybe vett családi járulékkedvezményt az  adóbevallás benyújtására 
előírt határidőig vissza kell fizetnie. A biztosított a befizetési kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti 
bírság fizetésére köteles. Nem kell e  rendelkezést alkalmazni, ha a  befizetési kötelezettség a  10 ezer forintot nem 
haladja meg.

 (4) A családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor
a) a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni,
b) a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni.

25. A járulékkülönbözet elszámolása

82. § (1) Ha az  Art. szerinti munkáltató, kifizető (a  továbbiakban: munkáltató, kifizető) a  természetes személynek teljesített 
kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a természetes személyt terhelő járulékot nem a törvényben 
meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a  feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a  hiba a  törvényben 
meghatározottnál alacsonyabb összegű járulék levonását eredményezte, a  munkáltató (kifizető) az  igazolás 
kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után az Art. rendelkezései szerint 
önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be, és fizet meg.

 (2) A munkáltató, ha a természetes személy vele még munkaviszonyban áll, a törvényben meghatározottaktól eltérően 
megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét követően a  feltárt hiba következményeként keletkezett 
járulékkülönbözetet a  természetes személy részére visszatéríti, illetve a  következő kifizetéskor levonja. A  levonás 
nem haladhatja meg az  esedékes, 2020. június 30-áig egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, 2020. július 1-jétől 
a társadalombiztosítási járulékkal, valamint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha a különbözet egy 
összegben nem vonható le, a  munkáltató a  levonást további hat hónapon át folytathatja. A  munkáltató a  levont, 
illetve visszatérített járulékkülönbözetet a  rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetve igényli 
vissza. Ha a  járulékkülönbözet az  előbbiek szerint nem vonható le teljes egészében, vagy a  természetes személy 
időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet 
fennálló összegéről és a természetes személy adóazonosító számáról értesíti a természetes személy állami adó- és 
vámhatóságát, amely az  egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a  hátralék beszedése érdekében. 
Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidő lejártát követően számítható fel. 
A  természetes személy az  adóhatóságtól fizetési könnyítést csak a  levonás előbbiek szerinti meghiúsulása esetén 
kérhet.

 (3) A kifizető a  járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának 
időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a természetes személy állami adó- 
és vámhatóságához és a természetes személyt értesíti, kivéve, ha a természetes személy értesítési címét nem ismeri.

 (4) A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő 
a természetes személy terhére, illetve javára.

 (5) A  munkáltató, ha a  járulékkülönbözet elszámolása meghiúsult, továbbá a  kifizető az  önellenőrzési pótlék 
megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével 
összefüggő jogkövetkezmények alól. A munkáltató, ha a természetes személlyel a  járulékkülönbözetet elszámolta, 
az  önellenőrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a  levonási kötelezettség 
megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól.
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 (6) Ha a  munkáltató a  vele munkaviszonyban már nem álló természetes személytől a  munkaviszony fennállása alatt 
a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a 77. § (4) bekezdése alapján bevallotta és megfizette, a le nem 
vont, biztosítottat terhelő járulék összegének és a  természetes személy adóazonosító jelének közlésével értesíti 
a természetes személy állami adó- és vámhatóságát. Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató által le nem vont, 
biztosítottat terhelő járulékot határozattal írja elő a természetes személy terhére, és szükség esetén intézkedik az előírt 
járulék beszedése iránt. Ha a természetes személyt terhelő járulék összege megfizetésre, beszedésre került, az állami 
adó- és vámhatóság erről a természetes személy volt munkáltatóját értesíti, aki (amely) az általa a 77. § (4) bekezdése 
szerint jogszerűen bevallott, biztosítottat terhelő járulék összegét önellenőrzéssel helyesbíti, a visszajáró összegről 
rendelkezik.

83. §  A 82. § rendelkezéseitől eltérően, ha a természetes személy a munkáltató jogutód nélküli megszűnését követően tárja 
fel, hogy a munkáltató a járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és a hiba 
a törvényben meghatározottnál magasabb összegű járulék levonását eredményezte, erről a tényről az adóazonosító 
szám feltüntetésével bejelentést tehet az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentés alapján a járulékkülönbözetet 
az állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő a  természetes személy javára, ha az állami adó- és vámhatóság 
nyilvántartása szerint a  munkáltató a  természetes személytől a  törvényben meghatározottnál magasabb összegű 
járulékot vont le, vallott be és fizetett meg.

26. Ellenőrzés

84. § (1) Az állami adó- és vámhatóság, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben eljárva – ellenőrzi a  74.  § (1)  bekezdésében előírt nyilvántartást, a  biztosítási 
kötelezettség elbírálását és a 74. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos 
megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára
a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv és az állami adóhatóság jogosult,
b) a  biztosítottat terhelő járulék, foglalkoztatottnak minősülő biztosított esetében a  foglalkoztatót terhelő 

közteher utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult.
 (3) A (2) bekezdés szerinti határozat elleni jogorvoslatra az Ebtv., illetve az Art. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerint hozott végleges határozatot az  egészségbiztosítási szerv – a  követelés- és 

az igényérvényesítésre meghatározott határidőre is figyelemmel – közli az állami adóhatósággal és – ha a határozat 
2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
eljáró kormányhivatallal, általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel is. A (2) bekezdés b) pontja alapján hozott 
végleges határozatot az állami adóhatóság közli az egészségbiztosítási szervvel és – ha a határozat 2010. január 1-jét 
megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatallal, 
az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel.

 (5) Az egészségbiztosítási szerv – az igényelbírálási eljárása során – ellenőrizheti a járulékfizetési kötelezettség teljesítését 
és a mulasztásról értesíti az állami adóhatóságot.

85. §  Járulék utólagos megállapítása nélkül az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszonyt akkor törli, ha
a) ellenőrzési eljárás keretében bizonyított a természetes személy valós foglalkoztatójának kiléte, amely adózónál 

a biztosítás fennállásának időtartama véglegessé vált határozatban rögzítésre került, és
b) a valótlan bejelentést tevő foglalkoztató az állami adó- és vámhatóság által folytatott ellenőrzés időpontjában 

a cégnyilvántartásból törlésre került, illetve a törlése folyamatban van.

27. Késedelem, mulasztás következményei

86. §  Az Art. rendelkezéseit az e törvényben, a Tny.-ben és az Ebtv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
a) a  járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a  kötelezettség keletkezésének bejelentésével, 

a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel kapcsolatban,
b) a járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására és végrehajtására, 

az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési 
kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban,
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c) a  Tny. és az  Ebtv. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség, mulasztási bírság, késedelmi kamat 
behajtására, végrehajtására, a behajthatatlan tartozás törlésére, a végrehajtáshoz való jog elévülésére, továbbá 
a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére.

28. Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan

87. § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) 
javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére kifizetett 
járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot állapít meg és 
von le.

 (2) A  külföldi vállalkozás a  biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és 
bevallási kötelezettséget az  Air. szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában 
közvetlenül saját maga teljesíti. Ha a  külföldi vállalkozás a  járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a  biztosítás 
kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és 
vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

 (3) Ha a  külföldi vállalkozás a  járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Air. szerinti képviselővel, 
és a  (2)  bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az  általa foglalkoztatott természetes személy 
biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a  foglalkoztatott teljesíti, és 
viseli a  járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a  mulasztási bírságot és 
az adóbírságot).

 (4) Az  állami adó- és vámhatóság által a  külföldi vállalkozásokról vezetett, (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás – azon 
adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.

 (5) Ha a munkavállaló magyarországi foglalkoztatására
a) kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel 

járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték,
b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás,
e foglalkoztatással összefüggésben a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának 
és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót 
kirendelték, a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli.

 (6) A  (2)–(3)  bekezdés szerinti kötelezett a  biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő bevallási, 
adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig – a (7) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal – elektronikus úton teljesíti az  állami adó- és vámhatóság részére. A  (2)–(3)  bekezdés szerinti 
kötelezettet a 66. § (1) bekezdésében, a 74. és 75. §-ban, valamint a 77. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási 
és igazolási kötelezettség nem terheli.

 (7) A (6) bekezdésben meghatározott járulékbevallás tartalmazza
a) a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát,
c) a foglalkoztatott TAJ számát, adóazonosító jelét,
d) a  járulékalapra, a  járulék összegére, a  biztosítási (foglalkoztatási) idő kezdetének és végének időpontjára 

vonatkozó adatot,
e) annak az  időszaknak a  megjelölését, amely alatt a  biztosított természetes személy járulékalapot képező 

jövedelemmel nem rendelkezett, és
f ) a  külföldi vállalkozásnak az  illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, 

ha a járulékkötelezettséget a (4) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti.

29. Átváltási szabály

88. § (1) A  külföldi pénznemben keletkezett bevételből a  járulékalapot a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
hivatalos, a bevétel megszerzésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyamának alkalmazásával 
kell forintra átszámítani. Olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, 
az MNB által közzétett árfolyamot kell a forintra történő átszámításhoz figyelembe venni.

 (2) Az  (1)  bekezdés rendelkezésétől eltérően, ha a  külföldi pénznemben keletkezett bevételből az  Szja  tv. szerinti 
adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem képezi a  járulékalapot, a  forintra történő átszámítás 
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megegyezik az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem megállapításakor az Szja tv. szabályai szerint 
alkalmazott átszámítással.

IX. FEJEZET 
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETEKHEZ, VALAMINT 
A MAGYARORSZÁG ÁLTAL KÖTÖTT KÉTOLDALÚ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
RENDELKEZÉSEK

89. § (1) A 90–95. § rendelkezéseit
a) a  szociális biztonsági rendszereknek a  Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 

történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, a  szociális biztonsági 
rendszereknek a  Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló  
1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i  
574/72/EGK tanácsi rendelet, az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik 
ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről 
szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban a) és b) pont együtt: koordinációs rendeletek) és

c) a Magyarország által kötött szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
által előírt, az alkalmazandó jog meghatározására irányuló eljárásban kell alkalmazni.

 (2) A 90–95. § alkalmazásában
a) munkavállaló: a 6. § (1) bekezdés a), b), f ), g) pontjában és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban 

álló személy, a társas vállalkozó, és a külföldi jog szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy,
b) munkaviszony: az a) pont szerinti személy munkavégzésre irányuló jogviszonya,
c) munkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoztatója,
d) önálló vállalkozó: az e törvény szerinti egyéni vállalkozó, a 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti mezőgazdasági 

őstermelő, és a külföldi jog szerint annak megfelelő személy.

90. §  A koordinációs rendeletek és az  egyezmény rendelkezései szerinti kiküldetés (a  továbbiakban: kiküldetés) esetén 
az alkalmazandó jog meghatározása érdekében a munkáltató – a NEAK által erre a célra rendszeresített és honlapján 
közzétett nyomtatványon – a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a 3. melléklet 1–3. pontja szerinti 
adatokat és nyilatkozatokat szolgáltatja.

91. § (1) Kiküldetésnél a  magyar jog alkalmazandó jogként való meghatározásának feltétele, hogy a  kiküldő munkáltató 
jelentős gazdasági tevékenységet folytasson belföldön.

 (2) Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn, ha
a) a munkáltató vállalja, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt a belföldi és a külföldi gazdasági tevékenység 

(termelés, forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során foglalkoztatott munkavállalók 
átlagos állományi létszámán belül a belföldön foglalkoztatottak aránya eléri, vagy

b) a  külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a  kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes 
bevételén belül a nem külföldi gazdálkodásból származó bevétel vagy az egyszerűsített beszámoló készítésére 
kötelezett gazdálkodó, egyéni vállalkozó esetén a belföldi tevékenységből származó bevétel összes bevételen 
belüli aránya elérte

a 25 százalékot.
 (3) A magyar jog alkalmazandó jogként meghatározható a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában akkor 

is, ha a  munkáltató olyan tényeket, körülményeket igazol, amelyből a  jelentős belföldi gazdasági tevékenység 
valószínűsíthető (így különösen, ha a vállalkozás belföldön folyamatos termelőtevékenységet végez).

 (4) A  jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feltételt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a  munkáltató 
jogelődje teljesíti a jelentős gazdasági tevékenység feltételét.
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 (5) Nem állapítható meg a magyar jog alkalmazandó jogként, ha
a) a foglalkoztató

aa) a cégbíróság által jogerősen be nem jegyzett előtársaság,
ab) a  kiküldetés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön, akik a  cég 

irányításával vagy adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el, vagy
ac) a  kiküldetés helye szerinti államban a  magyarországi tevékenységéhez képest – a  gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek 
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. melléklete szerint – más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat,

ad) a  koordinációs rendeletekben, valamint a  nemzetközi egyezményekben meghatározott kiküldetés 
keretében a  külföldi munkavégzés helyén a  kiküldetésre vonatkozó leghosszabb időtartamon túl 
kiküldött munkavállalókat ugyanabban a munkakörben foglalkoztat, vagy

ae) a  kiküldetés időtartama alatt a  kiküldött munkavállaló felett nem gyakorolja teljeskörűen 
a munkáltatói jogkört, vagy

b) a munkavállaló
ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdő napját közvetlenül megelőzően legalább 30 nap, megszakítás 

nélküli egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal,
bb) kiküldetésére azért került sor, hogy a kiküldetés helye szerinti államban egy kiküldött munkavállalót 

felváltson,
bc) korábban ugyanabban az  államban volt – a  koordinációs rendeletekben, illetve egyezményben  – 

a kiküldetésre meghatározott leghosszabb időtartamig kiküldött, és a korábbi kiküldetés lejártától 
nem telt el 60 nap, vagy

bd) kiküldetésére azért kerül sor, hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik 
vállalkozás rendelkezésére bocsássa, vagy másik tagállamba küldje tovább.

92. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön folytatott vállalkozói tevékenységét átmenetileg a koordinációs rendeletek hatálya 
alá tartozó másik tagállamban vagy egyezményben részes másik államban (a  továbbiakban együtt: másik állam) 
folytatja, a magyar jog alkalmazásának meghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye 
vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a NEAK által erre a célra rendszeresített 
és honlapján közzétett nyomtatványon a 3. melléklet 4. pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

 (2) A koordinációs rendeletekben, illetve egyezményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szerv 
alkalmazandó jogként meghatározza a magyar jogot és ezt igazolja.

 (3) Nem alkalmazható a magyar jog az önálló vállalkozó másik államban folytatott tevékenységének időtartama alatt, ha 
e tevékenységéhez – a 3. melléklet 4. pont b) alpontja szerint – hasonló belföldi tevékenységet az önálló vállalkozó 
a másik tagállami munkavégzés megkezdése előtt kevesebb mint 60 napig folytatott.

93. § (1) Ha a  munkavállaló, az  önálló vállalkozó belföldi munkavégzése mellett, azzal egyidejűleg munkavállalóként vagy 
önálló vállalkozóként másik államban is végez munkát, a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései 
alapján a magyar jog alkalmazásának meghatározása érdekében választása szerint a  lakóhelye, tartózkodási helye 
vagy munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a NEAK által erre a célra rendszeresített 
és honlapján közzétett nyomtatványon a 3. melléklet 5. pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

 (2) Ha a  munkavállaló, az  önálló vállalkozó belföldön és a  másik államban is munkavállaló, illetve önálló vállalkozó, 
a magyar jog alkalmazásának megállapítására a belföldön fennálló lakóhely alapján akkor kerülhet sor, ha
a) a munkavállaló belföldön folytatott tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy munkabér (egyéb díjazás) 

eléri az összes munkaidő, illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát,
b) az önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát.

 (3) Ha a munkavállaló a koordinációs rendeletek hatálya alá tartozik, a (2) bekezdés akkor alkalmazható, ha a munkavállaló 
belföldön és a  másik tagállamban egy olyan munkáltató javára végez munkát, amely az  Európai Unió területén 
letelepedett.

94. § (1) Ha az  egészségbiztosítási szerv alkalmazandó jogként a  magyar jogot megállapítja, erről hatósági bizonyítványt 
(a továbbiakban: igazolás) állít ki, és meghatározza annak időbeli hatályát és feltételeit. Az igazolás tanúsítja, hogy 
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a munkavállaló, önálló vállalkozó a másik államban történő munkavégzése idején is a magyar társadalombiztosítási 
jogszabályok hatálya alatt áll.

 (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a munkáltató ugyanazon munkavállalóját ugyanazon államba 
kívánja kiküldeni, a magyar jog akkor alkalmazható az újabb kiküldetésre, ha annak időtartama a korábbi kiküldetéssel 
együtt sem haladja meg a  koordinációs rendeletekben, illetve az  egyezményben meghatározott leghosszabb 
időtartamot.

 (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad, azt továbbra is folyamatos kiküldetésnek kell tekinteni.
 (4) Ha a  koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egymást követően több államba történik, az  alkalmazandó jog 

elbírálása és az igazolás kiállítása államonként külön-külön történik.
 (5) Ha az alkalmazandó jog meghatározásának és az arról szóló igazolás kiadásának alapjául szolgáló körülményekben 

olyan változás következik be, amely miatt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn, vagy nem a magyar jog alapján 
áll fenn, vagy pedig érinti az igazolás hatályát (így különösen, ha a kiküldetés tervezett időtartama alatt a munkaviszony 
szünetel vagy megszűnik, vagy az  önálló vállalkozó másik államban folytatott tevékenységét megszünteti), erről 
a munkáltató és a munkavállaló, illetve az önálló vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet, 
amely az igazolást a változás napjától hatálytalanítja.

 (6) Ha az  egészségbiztosítási szerv hivatalból megállapítja, hogy a  magyar jog alkalmazásának feltételei az  igazolás 
kiadását követően már nem teljesülnek vagy eleve nem álltak fenn, az  igazolást módosítja, vagy visszavonja, és 
kezdeményezi a másik állambeli biztosítási kötelezettség megállapítását.

 (7) Ha más EU-tagállami hatóság megkeresése alapján az  egészségbiztosítási szerv a  kiküldetés fennállását igazoló 
tények vonatkozásában adatszolgáltatásra, illetve hiánypótlásra szólítja fel a kiküldő munkáltatót, és ennek a kiküldő 
munkáltató határidőben nem tesz eleget és kimentésre nem kerül sor az egészségbiztosítási szerv jogosult az igazolás 
visszavonására.

95. § (1) A koordinációs rendeletekben és az egyezményben meghatározott szabályok alóli kivétel megállapítását a munkáltató 
és a munkavállaló, illetve az önálló vállalkozó a NEAK-tól kérheti.

 (2) A kivétel megállapításának akkor lehet helye, ha
a) a  kiküldetés, illetve az  önálló vállalkozó átmeneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan 

meghaladja a koordinációs rendeletben, illetve az egyezményben meghatározott leghosszabb időtartamot,
b) kivétel megállapítása hiányában a  munkavállalóra, önálló vállalkozóra egyszerre több állam jogát kellene 

alkalmazni, vagy
c) olyan egyéb, különös méltánylást érdemlő körülmény áll fenn, amely indokolttá teszi a kivétel megállapítását.

 (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket, körülményeket, amelyekre tekintettel 
a kivétel megállapítását kéri.

X. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Felhatalmazó rendelkezés

96. §  Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az  egészségügyi 
szolgáltatás biztosítása érdekében köthető megállapodást megelőző egészségügyi állapotfelmérés díját, rendjét és 
az állapotfelmérés elvégzésére kijelölt egészségügyi szolgáltatókat.

31. Hatályba léptető rendelkezés

97. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (2) E törvény 104. §-a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból az Európai Unióról szóló 

szerződés 50. cikk (2) bekezdése szerinti megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése időpontjában lép 
hatályba.

 (3) A 104. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar 
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
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32. Hatályon kívül helyező rendelkezések

98. §  Hatályát veszti
a) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény,
b) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet.

33. Átmeneti rendelkezések

99. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2020. július 10-éig megszerzett 
és 2020. június havi járulékalapot képező olyan jövedelemre, amelyet a 2020. június hónapra vonatkozóan benyújtott 
bevallásban kell bevallani.

100. § (1) Ha a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. június 30-át követően kerül sor, és annak kezdő napja 2020. július 
1-jét megelőző nap, a biztosítási jogviszony
a) 2020. július 1-je előtti napjaira a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
b) 2020. június 30-át követő napjaira e  törvény szabályait kell alkalmazni, és e  törvény szerint kell teljesíteni 

a társadalombiztosítási kötelezettséget.
 (2) Ha a  30.  § alapján 2020. július 1-jét megelőző időszakra keletkezett járulékalapot képező jövedelem, akkor 

a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény adott időszakban hatályos rendelékezéseit kell alkalmazni.

101. §  A 2020. június 30-a után a  45.  § alapján megállapított egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség 
kezdetének időpontja nem lehet korábbi, mint 2020. július 1-je.

102. §  A prémium évek programban részt vevő és a  különleges foglalkoztatási állományban lévő személyek esetében 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

103. §  A 25. § (4) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség mértéke 2020. július 1-jétől 2020. december 31-éig 7710 forint.

104. § (1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának 
megszűnését követően 2020. december 31-ig a 4. § szerinti saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy 
is, aki az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

 (2) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően megkezdett kiküldetésekre a  17.  § 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Egyesült Királyság európai 
uniós tagságának megszűnését megelőzően megkezdett, egyesült királysági kiküldetéseket figyelmen kívül kell 
hagyni a  belföldi munkavégzés óta eltelt három évet meghatározó feltétel vizsgálatakor 2020. december 31-ig, 
valamint a Magyarországra irányuló kiküldetések között legalább két hónapnak el kell telnie.

 (3) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor az  Egyesült Királyságból Magyarországra történő, 
folyamatban lévő kiküldetések a kiküldetések megkezdésekor – kiküldetés hosszabbítása esetén a hosszabbításkor – 
ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

 (4) Az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az  Egyesült Királyságba történő, 
folyamatban lévő kiküldetések a kiküldetések megkezdésekor – kiküldetés hosszabbítása esetén a hosszabbításkor – 
ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

 (5) Ha a természetes személy az Egyesült Királyságban 2020. december 31-ig rendelkezett lakó- vagy tartózkodási hellyel, 
ezeket az időszakokat a 43. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése szempontjából megfelelően figyelembe kell 
venni.

105. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos 4. § k) pont 2. alpontjában, 4. § p) pontjában, 5. § (1) bekezdés 
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b) pontjában, 8. § h) pontjában, 16/A. §-ában, 25/A. § b) pontjában, 31. § (4) bekezdés b) pontjában, 44/A. § (3) bekezdés 
a)  pontjában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni 2020. augusztus 31-éig a  tanulószerződéssel foglalkoztatott 
tanulókra vonatkozóan.

34. Az Európai Unió jogának való megfelelés

106. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a  harmadik országok huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak 

a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK 
rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/EGK, a  72/194/EGK, a  73/148/EGK, a  75/34/EGK, 
a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk;

c) a  harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

 (2) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

XI. FEJEZET 
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

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

107. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 27. §-a 
a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység abban az esetben minősül az (1) bekezdés 
szerinti jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a  mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban nem 
részesül.”

108. §  Az Flt. a következő 59/E. §-sal egészül ki:
„59/E. § A 27. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági időbe a 2020. július 1-jét követően szerzett a díjazás ellenében 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, mezőgazdasági őstermelői tevékenységben töltött időtartam 
számítható be.”

109. §  Az Flt.
1. 26.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében 
meghatározott munkaerő-piaci járulék” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, 
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 23.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott társadalombiztosítási járulék” szöveg,

2. 27.  § (1)  bekezdésében a  „töltött, vagy egyéni,” szövegrész helyébe a  „megbízási jogviszonyban töltött, 
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelői 
tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, vagy egyéni,” szöveg,

3. 36/B. § (1) bekezdésében a „Tbj. 56/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg,
4. 36/B.  § (1)  bekezdésében és 57/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „munkaerő-piaci” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási” szöveg,
5. 39/C.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci” szövegrész helyébe 

az „a társadalombiztosítási” szöveg,
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6. 58.  § (5)  bekezdés s)  pontjában a „Tbj. 5.  §-a (1)  bekezdésének e)  pontja szerint biztosított, a Tbj. 4.  §-ának 
b) pontjában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint biztosított, a Tbj. 4. § 2. pontjában” 
szöveg,

7. 58.  § (5)  bekezdés t)  pontjában a „Tbj. 5.  §-a (1)  bekezdésének f )  pontja szerint biztosított, a Tbj. 4.  §-ának 
d) pontjában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint biztosított, a Tbj. 4. § 21. pontjában” 
szöveg,

8. 59/C. § (3) bekezdésében a „Tbj.” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szöveg

lép.

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

110. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 37.  § (4)  bekezdés 
a)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 58.  § (2)  bekezdése alapján a  Kormány rendeletében meghatározott, 
társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társadalombiztosítási 
feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.

37. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

111. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
1. 4. § (3) bekezdés b) pont 1. alpontjában az „a biztosítotti nyugdíjjárulék” szövegrész helyébe az „a biztosított 

által fizetett társadalombiztosítási járulékból a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető rész” szöveg;
2. 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „a biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék (ezen belül természetbeni 

és pénzbeli egészségbiztosítási járulék)” szövegrész helyébe az „a biztosított által fizetett társadalombiztosítási 
járulék Egészségbiztosítási Alapot megillető része” szöveg

lép.

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

112. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 3.  § (6)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: Tbj.),”
(hatálya alá tartozó ellátásokra.)

113. §  Az Szt. 4. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az  (1)  bekezdés a)  pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a  személyi jövedelemadó, 
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék 
és az egészségügyi szolgáltatási járulék.”

114. §  Az Szt. a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A. § A 2020. július 1-jét megelőző időszakra szerzett jövedelem figyelembevétele során a 2020. június 30-án 
hatályos 4. § (1c) bekezdését kell alkalmazni.”

115. §  Az Szt.
1. 37.  § (4)  bekezdésében a  „, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal” szövegrész helyébe 

az „és társadalombiztosítási járulékkal” szöveg,
2. Szt. 39/A. § (4) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében a „26. §-a” szövegrész helyébe a „37. §-a” szöveg
lép.



140 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

116. §  Hatályát veszti az Szt. 39/A. § (4) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében a „vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 
tagdíj” szövegrész.

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

117. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997.  évi LXXXI.  törvény 83/B.  §-a” szövegrész helyébe a  „korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a” szöveg lép.

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

118. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 61.  § (1)  bekezdésében az  „egészségbiztosítási és 
nyugdíjjáruléknak” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járuléknak” szöveg lép.

41. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

119. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994.  évi LXVI.  törvény 5.  § (2a)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 56/A.  § 
(3) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 87. § (4) bekezdése alapján” szöveg lép.

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

120. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
a) 3. számú melléklete a 4. melléklet,
b) 5. számú melléklete az 5. melléklet,
c) 11. számú melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.

121. §  Az Szja tv.
1. 1/B.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szöveg,

2. 3.  § 15.  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tbj.” szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés i) pontjában a „törvény rendelkezései” szövegrész helyébe a „Tbj.” szöveg,
4. 7. § (1) bekezdés z) pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5.  §-ának (1)–(2)  bekezdése” szövegrész 
helyébe az „a Tbj.” szöveg,

5. 29/B. § (6) bekezdésében a „Tbj. 51. §-a vagy 51/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 79. §-a vagy 80. §-a” szöveg,
6. 53.  § (2)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg,
7. 1. számú melléklet 1.3 pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a Tbj.-ben” szöveg
lép.

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

122. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény
a) 3.  § e)  pontjában „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 58.  §-ának (2)  bekezdése alapján a  Kormány 
rendeletében meghatározott, társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szövegrész helyébe 
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az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény szerinti társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szöveg,

b) 23.  § a)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997.  évi 
LXXX.  törvényben” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben” szöveg

lép.

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

123. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 3.  számú melléklet A) Nem a  vállalkozási 
tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások rész 7.  pontjában az  „a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései 
szerinti megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött 
megállapodás alapján fizetett” szöveg lép.

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

124. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 44.  § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában]
„a) foglalkoztató: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja szerinti személy, szervezet,”

125. §  A Gyvt.
a) 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában a „ , munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal” 

szövegrész helyébe az „és társadalombiztosítási járulékkal” szöveg,
b) 148.  § (10b)  bekezdésében a „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja” szövegrész helyébe 
a „Tbj. 4. § 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja” szöveg

lép.

126. §  Hatályát veszti a Gyvt. 66/D. § (15)–(18) bekezdése.

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

127. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 4.  § (1)  bekezdése 
a következő c) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„c) nyugdíjjárulék: a  2020. július 1-jét megelőzően elért keresetek, jövedelmek tekintetében a  nyugdíjjárulék, 
a 2020. július 1-jétől elért keresetek, jövedelmek tekintetében a társadalombiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék;”

128. § (1) A Tny. 22. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő 
napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem 
havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:]
„f ) a  2020. június 30-áig terjedő időszakra a  vendéglátó üzlet felszolgálójaként a  fogyasztótól közvetlenül kapott 
borravaló 81%-át,”

 (2) A Tny. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset, jövedelem összege az öregségi 
nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.”
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129. §  A Tny. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető 
figyelembe.”

130. §  A Tny. 83/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  újbóli folyósítás során a  jogosultat az  (1)  bekezdés szerinti ellátás szüneteltetést megelőző összegének 
az időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.”

131. §  A Tny. 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság, az ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok 
a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén a nyilvántartásba felvett adatok 
teljes körének igénylésére jogosultak.”

132. §  A Tny. 96/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza)
„b) a  2012. december 31-étől 2020. június 30-áig terjedő időszakra a  biztosított után bevallott nyugdíjjárulék 
összegére, a  2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a  biztosított után bevallott társadalombiztosítási járuléknak 
a  Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként megillető összegére vonatkozó, az  állami adóhatóságtól átvett 
adatokat,”

133. §  A Tny. 102/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  saját jogú nyugellátás mellett 2020. július 1-jét megelőzően folytatott, nyugdíjjárulék-köteles keresettel, 
jövedelemmel járó keresőtevékenységre a 2020. június 30-án hatályos
a) 22/A. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, valamint
b) 102/A. § (2)–(5) bekezdését
kell alkalmazni.
(2) A 2019. évi keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
a) 2020. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
b) 2020. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,
kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.
(3) A 2020. január–június hónapjaiban végzett keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv
a) 2021. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
b) 2021. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,
kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.
(4) A szüneteltetett öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a jogosultat – a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakon túl, 
a növelés időpontjának figyelembevételével – a megállapított nyugdíjnövelés is megilleti.”

134. §  A Tny.
 1. 2.  § (1)  bekezdésében a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, 
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

 2. 22. § (1) bekezdés b) pontjában az „az 1998. január 1-je előtti rendelkezések szerinti, illetőleg 1998. január 1-jétől 
a Tbj.-ben meghatározott biztosítással” szövegrész helyébe az „a biztosítással” szöveg,

 3. 22. § (1) bekezdés i) pontjában a „30/A. §” szövegrész helyébe a „41. §” szöveg,
 4. 37.  § (1)  bekezdésében a „Tbj.-ben biztosítottnak” szövegrész helyébe a „biztosítottnak” szöveg, az „a)–b)” 

szövegrész helyébe a „a)–c)” szöveg,
 5. 37.  § (2)  bekezdésében a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés i)  pontjában említett” szövegrész helyébe a „biztosítottnak 

minősülő” szöveg,
 6. 39. § (1) bekezdésében az „5. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés” szöveg,



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 143

 7. 39. § (2) bekezdésében a „30/A. §-ának” szövegrész helyébe a „41. §” szöveg,
 8. 40. §-ában az „5. §” szövegrész helyébe a „6. §” szöveg,
 9. 43. § (3) bekezdésében a „47. § (3) bekezdése vagy 50. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „75. § (2) bekezdése 

vagy 77. § (5) bekezdése” szöveg,
10. 96/B. § (3) bekezdés e) pontjában a „járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés” szövegrész helyébe a „járulékfizetés” 

szöveg,
11. 96/E.  § (3)  bekezdésében az „5.  § (1)  bekezdés i)  pontja szerinti feltétel” szövegrész helyébe a „biztosítás 

fennállásának” szöveg
lép.

135. §  Hatályát veszti a Tny.
 1. 2. § (5) bekezdésében az „élt a Tbj.-ben biztosított azon jogával, hogy” szövegrész,
 2. 5. § a) pontjában a „Tbj. szabályai alapján” szövegrész,
 3. 22. § (6) bekezdés a) pontjában a „2010. január 1-jétől” szövegrész,
 4. 22/A. §-a,
 5. 38. § (1) bekezdés a) pontjában a „Tbj.-ben meghatározott,” szövegrész,
 6. 83/B. §-a,
 7. 96/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „Tbj. 34. §-a alapján kötött” szövegrész,
 8. 97. § (9) bekezdésében a „Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján” szövegrész,
 9. 99/A. § (1) bekezdésében a „44. § (1) bekezdése” szövegrész,
10. 102/A. § (5) bekezdése.

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

136. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.  törvény 4. § (2) bekezdés k) pontjában 
az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

48. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

137. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/B. § a) pont helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) biztosított:
aa) az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított, valamint a Tbj. 
3. §-a és a 22. § (1) és (3) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy,
ab) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
ac) a baleseti táppénz és baleseti járadék tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
ad) a baleseti egészségügyi szolgáltatás tekintetében a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított, a Tbj. 21. §-a szerint baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
7. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló,”

138. § (1) Az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés b) pont bc)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„bc) egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,
bd) a Tbj. 6. § (1) bekezdés f ) pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a  jogviszony alapjául szolgáló szerződésben 
meghatározott díj,
be) mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 százaléka,”

 (2) Az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) kereset: a  Tbj. 6.  §-ában meghatározott jogviszonyban személyes munkavégzésért járó társadalombiztosítási 
járulékalapot képező jövedelem.”
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139. §  Az Ebtv. 20. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A transzplantációs várólistára való felvételre jogosult:)
„a) a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított,
b) a Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, ide nem értve a Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatás 
megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosultakat,”

140. §  Az Ebtv. 80. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e  törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy késedelmesen 
teljesítő, annak nem az előírt módon eleget tevő vagy valótlan adatokat közlő)
„b) a Tbj. 4. § 4. pontjában meghatározott foglalkoztató, és a Tbj. 4. § 2. pontjában meghatározott egyéni vállalkozó 10 
ezer forinttól 1 millió forintig terjedő összegű,”
(az elkövetett mulasztással arányos mulasztási bírság fizetésére kötelezhető. A mulasztási bírságot kiszabó elsőfokú végzés 
ellen önálló fellebbezésnek van helye.)

141. §  Az Ebtv.
 1. 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szövegrész helyébe 
az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szöveg,

 2. 2. § (2) bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási 
járulékfizetési” szöveg,

 3. 5/A. §-ában az „a Tbj. 13. §-a alapján” szövegrész helyébe az „a Tbj. 3. §-a alapján” szöveg,
 4. 5/C.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási járulékalapot” szöveg,
 5. 29. § (9) bekezdésében az „a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–o) és s) pontjában” szövegrész helyébe az „a Tbj. 22. § 

(1) bekezdés a)–o) és r) pontjában” szöveg,
 6. 42/A. § (3) bekezdésében a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg,
 7. 42/C.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe 

a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,
 8. 43.  § (1)  bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási 

járulék” szöveg,
 9. 46.  § (1)  bekezdésében és 48/A.  § (2)  bekezdésében a „Tbj. 5.  §-ában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  §-ában” 

szöveg,
10. 48. § (7) bekezdés a) és b) pontjában az „a Tbj. 5. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „a Tbj. 6. §-a szerinti” szöveg,
11. 52/A. § (6) bekezdés a) és b) pontjában a „19. §” szövegrész helyébe a „25. §” szöveg,
12. 56.  § (2)  bekezdésében a „Pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási 

járulék” szöveg,
13. 62. § (1) bekezdésében a „Tbj. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztatónál” szövegrész helyébe a „Tbj. 4. § 4. pontja 

szerinti foglalkoztatónál” szöveg,
14. 63.  § (1)  bekezdésében az „egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” 

szöveg,
15. 66.  § (8)  bekezdésében a  „Tbj. 39.  § (2)  bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége” szövegrész helyébe a  „Tbj. 43.§ (1)  bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetési kötelezettsége” szöveg,

16. 80. § (5) bekezdés b) pontjában a „Tbj. 11. § a) pont” szövegrész helyébe a „Tbj. 17. § (1) bekezdés a) pontja” 
szöveg,

17. 81.  § (2)  bekezdésében az  „a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot” szövegrész helyébe 
az „a társadalombiztosítási járulékalapot” szöveg

lép.
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49. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 
módosítása

142. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ha az  európai parlamenti képviselő a  6.  § (6)  bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, társadalombiztosítási 
jogállására a  munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az  irányadóak azzal, hogy az  európai parlamenti 
képviselők tiszteletdíja társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló jövedelem, és 
az európai parlamenti képviselői megbízást heti 36 órát meghaladó foglalkozásnak kell tekinteni.”

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

143. § (1) Az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Ekho  tv.) 4.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet. Ettől eltérően, 
ha a magánszemély az adóév 183 napját meghaladóan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint saját jogú nyugdíjas, az ekho mértéke 
9,5 százalék. Ha a magánszemély nyugdíjas, e körülményről a kifizetést megelőzően nyilatkozhat.”

 (2) Az Ekho tv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség 
munkavállalója, és a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.”

144. §  Az Ekho tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  nyugdíjas magánszemély az  őt terhelő ekho tartozatlanul megfizetett részét a  személyi jövedelemadó 
bevallásában igényli vissza.”

145. §  Az Ekho tv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 15 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekhoból az ekhoalap
a) 9,5 százaléka személyi jövedelemadónak,
b) 5,5 százaléka társadalombiztosítási járuléknak
minősül.”

146. §  Az Ekho tv. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 9,5 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekho személyi jövedelemadónak minősül.”

147. §  Az Ekho tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § Az  állami adóhatóság a  magánszemélyt terhelő 9,5 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegét 
személyi jövedelemadóként tartja nyilván. A  magánszemélyt terhelő 15 százalékos mértékkel levont ekho 
megfizetett összegéből az állami adóhatóság 63,3 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 26 százalékot 
a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 10,7 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak utal át.”

148. §  Az Ekho tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § Az  állami költségvetésbe fizetett 15 százalékos mértékű ekho alapján a  magánszemély egészségügyi 
szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosult.”

149. §  Az Ekho tv.
1. 8. § b) pontjában a „járulékokat” szövegrész helyébe a „járulékot” szöveg,
2. 12/A. §-ában a „Tbj. 14. § (2) bekezdés b) pont” szövegrész helyébe a „Tbj. 5. § (2) bekezdés b) pont” szöveg
lép.
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51. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

150. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (12) bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 3. § (2) bekezdése” 
szövegrész helyébe „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. 
évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése” szöveg lép.

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

151. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 26. pontjában az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény 
4. § b) pontjának 1–6. alpontjában, valamint c) pontjában” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 4.  § 2.  pont 2.1–2.6.  alpontjában, 
valamint 21. pontjában” szöveg lép.

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

152. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
a) 44. § 53. pont a) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5.  § (1)  bekezdés a), b) és 
e)–g) pontja” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) és d)–f ) pontja” szöveg,

b) 44. § 53. pont b) és c) alpontjában a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § 
(1) bekezdés a), b) és d)–f ) pontja” szöveg

lép.

54. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

153. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
1. 7.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

2. 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulékfizetési” szövegrész helyébe az „a munkavállalót társadalombiztosítási járulékfizetési” szöveg

lép.

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

154. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 2. § 
(4) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény” szöveg lép.

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

155. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással 
járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján 
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érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a  továbbiakban: éves keretösszeg), 
az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig a  korhatár előtti ellátás, illetve a  szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. 
Ha a  fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az  éves keretösszeget a  tárgyév decemberében haladja meg, 
a  folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a  tárgyév december havi korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati 
járandóságot vissza kell fizetni. Az  éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a  kifizetett társadalombiztosítási 
járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az  időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan 
azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § 
(1) bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.
(2) Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni az önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja 
szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel kifizetett, a kifizető szerv által – 
a kifizetést követő hónap tizedik napjáig – a nyugdíjfolyósító szerv számára bejelentett összegű juttatásait.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a folyósítás szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül 
felvett korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság visszafizettetéséről – a  korhatár előtti ellátásban, illetve 
szolgálati járandóságban részesülő személynek a Tny. 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami 
adóhatóság által közölt, az éves keretösszegre vonatkozó összesített adatok alapján – hivatalból dönt.
(4) Az  újbóli folyósítás során a  jogosultat a  korhatár előtti ellátás, illetve a  szolgálati járandóság szüneteltetést 
megelőző összegének az időközben végrehajtott emelésekkel megemelt összege illeti meg.
(5) Az  e  §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók arra a  személyre, aki a  korhatár előtti ellátásának, illetve 
szolgálati járandóságának folyósítását a 12. § alapján teljes naptári évre szünetelteti.”

156. §  A Kenyt. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére – a 11. §-ban 
meghatározottakon túl – a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését is alkalmazni kell azzal, hogy öregségi nyugdíj és 
nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.”

157. §  A Kenyt. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § 2020. évben a Tbj.-vel megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszegbe be kell számítani a Tny. 2020. 
június 30-án hatályos 83/B.  §-a szerinti szüneteléshez a  2020. január–június hónapokra figyelembe vett keresetet, 
jövedelmet is.”

158. §  A Kenyt.
a) 1. § a) pont aa) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 5.  §” szövegrész helyébe 
az  „a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §” szöveg,

b) 1. § a) pont ab) és ac) alpontjában az „5. §” szövegrész helyébe a „6. §” szöveg
lép.

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

159. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„13. biztosított: a  2020. július 1-jét megelőző időszakra a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 2020. július 1-jét megelőzően 
hatályos 5. §-a, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a Tbj. 6. §-a alapján biztosítottnak minősülő személy.”
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160. §  Az Mmtv.
1. 1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe az „a 2020. július 1-jét 

megelőző időszakra a  pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a  2020. július 1-jétől kezdődő időszakra 
a társadalombiztosítási járulék (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási járulék)” szöveg,

2. 1.  § (2)  bekezdés 4.  pont a)  alpontjában a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe 
a  „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény” szöveg,

3. 1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „4. § s) pont 1. alpontjában” szövegrész helyébe a „4. § 14. pont 14.1. alpontjában” 
szöveg,

4. 1. § (2) bekezdés 11. pontjában a „4. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § 2. pontjában” szöveg,
5. 1. § (2) bekezdés 12. pontjában a „4. § d) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § 21. pontjában” szöveg,
6. 2. § (3) bekezdés c) pontjában és 38/G. § (1) bekezdésében a „Tbj.” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás 

ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi 
LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos” szöveg,

7. 10.  § (2a)  bekezdésében és 13.  § (2a)  bekezdésében a „4.  § s)  pont 2.  alpontjában” szövegrész helyébe 
a „4. § 14. pont 14.2. alpontjában” szöveg,

8. 14.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzbeli egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe 
a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,

9. 21. § (7) bekezdésében a „42. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „60. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.

161. §  Hatályát veszti az Mmtv. 2. § (1) bekezdésében az „a Tbj. 5. §-a szerinti” szövegrész.

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

162. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 48/A.  § b)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény 5. §-ában” 
szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában” szöveg lép.

59. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

163. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 3.  § 
(1) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe az „a 2020. július 1-jét megelőző 
időszakra nyugdíjjárulék, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra társadalombiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék 
(a továbbiakban együtt: nyugdíjjárulék) fizetésének kötelezettsége” szöveg lép.

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

164. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kattv.)
a) 2. § 8. pont b) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg,

b) 20.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „Tbj. 4.  § s)  pont 2.  alpontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 4.  § 14.  pont 
14.2. alpontja” szöveg, a „Tbj. 27. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 39. §-a ” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a Kattv. 20. § (2a) bekezdésében az „a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó 

járulékalapja, valamint” szövegrész.
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61. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

165. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény 258.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

62. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

166. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 5. § 57. pontjában az „a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” 
szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

63. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

167. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 8a. pontjában és 16. § (1) bekezdés 
h)  pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

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

168. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 342. § (3) bekezdés 3. pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) pontjában” 
szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 4. § 8. pontjában” szöveg lép.

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

169. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„25. járulék: a  társadalombiztosítási járulék, az  egészségügyi szolgáltatási járulék, a  táppénz-hozzájárulás, továbbá 
a végrehajtás tekintetében a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és – a társadalombiztosítási 
szervek által folyósított – egyéb ellátások, valamint a társadalombiztosítás ellátásainak fedezetére előírt más kötelező 
járulékbefizetések, ideértve a jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is,”

170. § (1) Az Art. 50. § (2) bekezdés 9–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
„9. a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom összegét, 
illetve a levont társadalombiztosítási járulék összegét,
10. a társadalombiztosítási járulék levonása, illetve levonás elmaradásának okát,
11. a  tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a  tárgyhónapban járulékalapot 
képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási járulék 
alapját és összegét,”

 (2) Az Art. 50. § (2) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
„32. a felszolgálási díjból levont (megfizetett) társadalombiztosítási járulék alapját és összegét,”

171. §  Az Art. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § [Felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetések elszámolása]
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az  elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási 
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rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az adóhatóság először a természetes személy jövedelemadó előlegére, 
a levont jövedelemadóra, vagy a kifizető által a természetes személytől levont járulékra az esedékesség sorrendjében, 
azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában számolja el. Az  ezt követően fennmaradó összeget először 
az  egyéb, az  állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozásokra kell elszámolni azok esedékességének 
sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában. Az  ezt követően fennmaradó összeget 
a köztartozás jogosultjainak kell átutalni a köztartozás erejéig, a tartozások arányában. Az ezt követően fennmaradó 
összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

172. §  Az Art. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

173. §  Az Art.
 1. 7. § 31. pont i) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 4.  § a)  pontja” szövegrész 
helyébe az  „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pontja” szöveg, a „Tbj. 56/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 
87. §-a” szöveg,

 2. 7. § 39. pontjában a „Tbj. 56/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg, a „Tbj. 4. § a) pontja” szövegrész 
helyébe a „Tbj. 4. § 4. pontja” szöveg,

 3. 50. § (1) bekezdés c) pontjában a „Tbj. 56/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 87. § (5) bekezdése” 
szöveg,

 4. 50. § (1a) bekezdésében a „Tbj. 5. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés e) pontja” 
szöveg, a „Tbj. 5. § (1) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés h) pontja” szöveg,

 5. 50. § (2) bekezdés 1. pontjában a „Tbj. 44. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 66. § (1) bekezdése” szöveg,
 6. 50. § (2) bekezdés 25. pontjában a „Tbj. 31. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (4) bekezdése” 

szöveg,
 7. 50. § (2) bekezdés 30. pontjában a „Tbj. 31. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (8) bekezdése” 

szöveg,
 8. 50.  § (4)  bekezdésében a  „Tbj. 30/A.  § (1) és (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Tbj. 41.  § (1) és 

(2) bekezdésében” szöveg,
 9. 131.  § (4)  bekezdésében a  „nyugdíjas státusszal rendelkező vagy korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban” szövegrész helyébe a „ , korhatár 
előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban” 
szöveg,

10. 131. § (4) bekezdésében a „nyugdíjjárulék-alapot” szövegrészek helyébe a „társadalombiztosítási járulék-alapot” 
szövegek,

11. 131. § (6) bekezdésében a „Tbj. 56/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 87.§ (6) bekezdése” szöveg,
12. 133/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „járulékok” szövegrész helyébe a „járulék” szöveg,
13. 198. § (3) bekezdés c) pontjában a „járulékokra” szövegrész helyébe a „járulék” szöveg,
14. 1. melléklet 3. pontjában a „Tbj. 4. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 4. § 2. pontja” szöveg, a „Tbj. 56/A. §-a” 

szövegrész helyébe a „Tbj. 87. §-a” szöveg, a „Tbj. 44/B. § (1a) és (1b) bekezdései” szövegrész helyébe a „Tbj. 68. § 
(2) és (3) bekezdései” szöveg,

15. 1. melléklet 3.3 pontjában a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–c) és f )–g) pontja, valamint (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés a)–b) és e)–f ) pontja, valamint (2) bekezdése” szöveg,

16. 1. melléklet 11. pontjában a „Tbj. 5. §-ában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-ában” szöveg,
17. 1.  melléklet 14.  pontjában a „Tbj. 5.  § (1)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a „Tbj. 6.  § (1)  bekezdés 

b) pontja” szöveg,
lép.

174. §  Hatályát veszti az Art.
a) 50. § (2) bekezdés 12. pont,
b) 131. § (3) bekezdése,
c) 2. melléklet I. rész B) pont 3.7. alpontja.
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66. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

175. §  Hatályát veszti az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
1. 19. § (2) bekezdésében az „ , a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján 
előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés” szövegrész,

2. 19. § (2) bekezdésében az „ , a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó 
bejelentés” szövegrész,

3. 19. § (2) bekezdésében az „ , a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó 
bejelentés” szövegrész.

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

176. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Adófizetési kötelezettség terheli az Szja  tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem 
esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint 
ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
a) biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
b) a Tbj. 30. §-a alapján
járulékalapot képez.”

177. §  A Szocho tv. 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosítási jogviszony esetében az  adó alapja megegyezik 
a társadalombiztosítási járulék alapjával.”

178. §  A Szocho tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem keletkezik az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e  tevékenysége, jogállása alapján szerzett 
jövedelme tekintetében –]
„g) a kifizetőnek a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel;”

179. §  A Szocho tv. 34. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„5. kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozó: aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként 
folytat és a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.”

180. §  A Szocho tv.
1. 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „Tbj. 11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 3. §-a, 17. §-a, és 

18. §-a” szöveg,
2. 5. § (2) bekezdés i) pontjában a „Tbj. 11. §-a, 11/A. §-a, 11/B. §-a vagy 13. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 3. §-a, 

17. §-a, vagy 18. §-a” szöveg,
3. 7. § (1) bekezdésében a „Tbj. 30/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41 § (1) bekezdése” szöveg, a „Tbj. 

30/A. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. § (4) bekezdése” szöveg,
4. 7. § (2) bekezdésében a „Tbj. 30/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41. § (2) bekezdése” szöveg, a „Tbj. 

30/A. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. § (4) bekezdése” szöveg,
5. 7. § (3) bekezdésében a „Tbj. 30/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj, 41. § (2) bekezdése” szöveg,
6. 7. § (4) bekezdésében a „Tbj. 30/A. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 41. §-a” szöveg,
7. 9. § (7) bekezdésében „Tbj. vhr. 7/B. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 42. § (11) bekezdése” szöveg
lép.
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68. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

181. §  Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 
módosításáról szóló 2018.  évi LXXXII.  törvény 250.  § (5)  bekezdésében az „a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész 
helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. 
törvény” szöveg lép.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Igazolások

 1. A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanuló, hallgató e minőségét a következő 
dokumentumokkal igazolja:
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a szakképző intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
c) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
d) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a közreműködő intézmény által 

a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,
e) az  oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a  tanköteles kor felső határát 

az adott tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány, vagy
f ) a közreműködő intézmény által kiadott, a d) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás.

 2. A  18.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában a  harmadik államban fennálló biztosítás igazolása a  harmadik állam 
illetékes hatósága által kiállított, magyar nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített igazolás birtokában 
lehetséges, amely bizonyítja, hogy a harmadik államból kiküldött személy e harmadik államban egészségbiztosítási 
és nyugdíjbiztosítási rendszerben egyaránt biztosított.

 3. A 18. § (2) bekezdésének alkalmazásában
a) a harmadik államban fennálló biztosítás igazolása a harmadik állam illetékes hatósága által kiállított, magyar 

nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített igazolás birtokában lehetséges, amely bizonyítja, 
hogy a harmadik államból kiküldött személy e harmadik államban egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
rendszerben egyaránt biztosított, és

b) annak bizonyítása, hogy a harmadik államból kiküldött személy nem tartozik a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá, az erről szóló írásbeli nyilatkozat 
megtételével lehetséges.

 4. A 43. § (11) bekezdés szerinti tanulmányok folytatásának igazolására
a) külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett iskolarendszerű köznevelési 

tevékenység igazolása szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés 
esetén pedagógus és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai 
gyakorlat) szükségesek,

b) külföldi szakképző intézmény esetében munkanapokon végzett iskolarendszerű tevékenység igazolása 
szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus 
és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) 
szükségesek,

c) külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási tevékenység igazolása 
szükséges, ahol a  tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő 
foglalkozások (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek.

2. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

A táppénz-hozzájárulás és a társadalombiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli juttatások 
elszámolása

 1. A  társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató – ideértve a  központosított illetményszámfejtő 
helyeket is – a  táppénz-hozzájárulást az  általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel.  
Ha a biztosított részére az előzőekben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja, 
a táppénz folyósítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti.

 2. A  társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató 25.  § (5)  bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás 
összegét megállapítja, és az általa kifizetett ellátások terhére elszámolja.

 3. A  társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét 
a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi 
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és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: egészségbiztosítási szerv) állapítja meg. A  foglalkoztató a  határozat 
véglegessé válását követően a táppénz-hozzájárulást 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 
NAV) munkáltatói táppénz-hozzájárulás beszedési számlájára utalja át.

 4. Az  egészségbiztosítási szerv a  végleges határozatok adatait határozatonként, a  foglalkoztató azonosító számát és 
a  követelés összegét, valamint esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az  állami adóhatóság részére. 
Az  adatszolgáltatást elektronikusan, a  NAV és a  Kincstár közötti megállapodásban rögzített adattartalommal és 
rendszerességgel, de legkésőbb a  tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell teljesíteni. Az  adatszolgáltatás szerint 
fennálló követelést az adóhatóság a foglalkoztató adószámláján táppénz-hozzájárulás adónem kötelezettségként írja 
elő. Az adatszolgáltatás alapját képező végleges határozatok közül az egészségbiztosítási szerv csak azt a határozatot 
küldi meg kinyomtatva és cégszerűen aláírva az illetékes állami adóhatóság részére, amelyet a végrehajtási kifogás 
benyújtása esetén az  adóhatóság megküldeni kér. Az  állami adóhatóság kérésére az  egészségbiztosítási szerv 
a végleges határozatot 8 napon belül papír alapon is megküldi.

 5. Az  egészségbiztosítási szerv és az  állami adóhatóság – a  közöttük létrejött megállapodásnak megfelelően – 
a nyilvántartásában 2011. január 1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minősülő szervek tekintetében a foglalkoztató 
adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó adatok tekintetében kölcsönös 
adategyeztetést valósít meg.

 6. A  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Független Rendészeti Panasztestület, a Magyar Honvédség a hivatásos, szerződéses 
állományú tagjaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiztosítási 
ellátásoknak megfelelő mértékben elszámolhatják.

 7. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a NAV, az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú 
tagjai, valamint a  katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák részére táppénz, gyermekápolási 
táppénz, baleseti táppénz helyett, az  egészségügyi szabadság idejére kifizetett illetményt az  egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátások igénybevételére vonatkozó előző évi országos statisztikai átlag, az ellátások átlagos mértéke és 
az  elszámolással érintett állományra vonatkozó havi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalap szorzatával képzett 
összegben számolja el a Kincstárral, a közöttük létrejött megállapodás alapján. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi 
szervek, a NAV és az Országgyűlési Őrség a megállapodásnak megfelelően elszámolt összeg és a szociális hozzájárulási 
adó mértékének szorzatával kapott összeggel csökkentheti az általa fizetendő szociális hozzájárulási adót, amelyet 
az állami adóhatóság által rendszeresített bevallásban számolhat el.

 8. A 7. pontban meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú, más szervhez vezényelt vagy a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerven kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai részére járó pénzbeli ellátás elszámolásáról 
a Kincstár azzal a szervvel köt megállapodást, amely a pénzbeli ellátás megállapítására köteles.
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3. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel

 1. A 90. § szerint a munkáltató a következő adatokat szolgáltatja:
a) munkáltató neve (elnevezése), székhelye (lakóhelye), adóazonosító száma,
b) a  kiküldött munkavállaló természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, 

a kérelmet benyújtó munkáltatóval fennálló munkaviszony kezdete,
c) a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 

2006.  december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni 
vállalkozó esetén a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód), amelynek 
megfelelő tevékenységre a kiküldött munkavállalót a kiküldetés ideje alatt foglalkoztatja,

d) a  külföldi vállalkozás (személy) neve és címe, amelynél a  kiküldött munkát végez, vagy ennek hiányában 
a külföldi foglalkoztatás helye (címe), és

e) a kiküldetés tervezett időtartama.
 2. A munkáltató nyilatkozik továbbá arról, hogy

a) a  munkavállaló a  kiküldetés kezdőnapját közvetlenül megelőzően legalább 30 napig megszakítás nélkül 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult volt,

b) a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munkaviszonyt a kiküldött munkavállalóval,
c) a kiküldetés időtartama alatt is folyamatosan teljesíti a járulékkötelezettségeket,
d) a  munkavállalót nem abból a  célból küldi ki, hogy egy korábban kiküldött munkavállalót felváltson, illetve 

nincs tudomása arról, hogy az álláshelyet a kiküldetést megelőzően egy másik kiküldött töltötte be,
e) a kiküldetési időszak lejártával biztosítja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását,
f ) a kiküldetés helye szerinti államban a magyarországi tevékenységéhez hasonló, de legalább azzal a gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi 
rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról 
szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklete szerint azonos 
nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat,

g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenységet folytat,
h) belföldön nem csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakat foglalkoztat, és
i) a kiküldetés időtartama alatt a kiküldött munkavállaló felett teljeskörűen gyakorolja a munkáltatói jogkört.

 3. A jelentős belföldi gazdasági tevékenység alátámasztására a munkáltató közli
a) külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén 

belül a nem külföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit,
b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó, egyéni vállalkozó esetén az előző adóévi összes 

bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit.
 4. A 92. § (1) bekezdése szerint az önálló vállalkozó a következő adatokat szolgáltatja:

a) természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, vállalkozásának nyilvántartási 
száma,

b) a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 
2006.  december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból 
képzett, a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód, amelynek megfelelő 
tevékenységet a másik államban folytat,

c) annak a külföldi vállalkozásnak (személynek) a neve és címe, amelynél munkát végez, vagy ennek hiányában 
a külföldön folytatott tevékenység helye (címe), és

d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartama.
 5. 5.1. A 93. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló, az önálló vállalkozó az alábbi adatokat szolgáltatja:

a) természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcíme, TAJ száma, az  önálló vállalkozó 
nyilvántartási száma,

b) a munkáltató(k) neve (elnevezése), székhelye (lakóhelye), adóazonosító száma,
c) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 

2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám 
vagy a  mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód, amelynek 
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megfelelő tevékenységet végez a  munkavállaló a  külföldi munkáltató részére, illetve amelynek 
megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik államban,

d) ha a  munkavállaló belföldön és a  másik államban is munkavállaló, a  belföldi és külföldi 
munkaviszonyához kapcsolódó munkaidő mértéke és munkabér (egyéb díjazás) összege, és azok 
egymáshoz viszonyított aránya, és

e) ha az önálló vállalkozó belföldön és a másik államban is önálló vállalkozó, a belföldön és külföldön 
elért vállalkozói bevétel összege, és azok egymáshoz viszonyított aránya.

5.2. Az 5.1. alpontban foglalt adatok igazolására a munkavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő 
munkavégzés alapjául szolgáló, a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséről szóló szerződést, az önálló 
vállalkozónak az e tevékenysége folytatásához szükséges, vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot.

4. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja  tv. 3. számú melléklet I. Jellemezően előforduló költségek  fejezet 8. és 9.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
[Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:]
„8. a  Tbj. rendelkezései szerint nem megállapodás alapján fizetett járulék, a  magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként 
fizetett tagdíj;
9. a Tbj., a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint megállapodás alapján 
fizetett járulék, illetve tagdíj;”

5. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja tv. 5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások fejezet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és a vállalkozói kivét nyilvántartása
A magánszemélynek az alkalmazott, más magánszemély számára kifizetett összegekről, tartozásokról és követelésekről 
személyenkénti nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak – az érintett magánszemélyek adóazonosító adatainak 
feltüntetése mellett – tartalmaznia kell levonások nélkül a  részükre különféle jogcímeken elszámolt személyi 
jövedelemadó-köteles összegeket, a  levont személyi jövedelemadó előleget, társadalombiztosítási járulékot, 
szociális hozzájárulási adót, az egyéb levonásokat, a kifizetett összeget, továbbá a kifizetés keltét, valamint minden 
olyan adatot, amely a személyi jövedelemadó előleg, illetve – ha erre a magánszemély köteles – év végén a személyi 
jövedelemadó tényleges összegének a megállapításához szükséges. Az egyéni vállalkozónak az előzőek értelemszerű 
alkalmazásával kell nyilvántartania a vállalkozói kivéttel kapcsolatos adatokat.”
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6. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Szja tv. 11. számú melléklet IV. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 
9–11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. a  Tbj. szerint nem megállapodás alapján fizetett saját társadalombiztosítási járulék, a  magánnyugdíjról és 
a magán-nyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként 
fizetett saját tagdíj;
10. a  Tbj. szerint megállapodás alapján nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 
szerzése céljából a saját maga javára fizetett összeg, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény 
rendelkezései szerint megállapodás alapján a  saját maga javára fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj és annak 
kiegészítése;
11. a Tbj. szerint megállapodás alapján fizetett egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján 
fizetett járulék;”

7. melléklet a 2019. évi CXXII. törvényhez

Az Art. 3. melléklet I. fejezet Határidők alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Járulékok
4.1. Társadalombiztosítási járulék, nyugdíjjárulék
4.1.1. A  munkáltató az  általa levont társadalombiztosítási járulékot az  elszámolt hónapot követő hó tizenkettedik 
napjáig,
4.1.2. a kifizető az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó tizenkettedik napjáig,
4.1.3. a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot havonta a tárgyhónapot követő 
hónap tizenkettedik napjáig
fizeti meg.
4.2. A Tbj. 43. §-a alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
A természetes személy a Tbj. 43. § (1) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 
12. napjáig vagy az állami adó és vámhatóság által meghatározott időpontig teljesíti.”



158 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

2019. évi CXXV. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról*

1. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 40b. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„40b. korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény: olyan sportlétesítmény, amely nem áll látvány-csapatsportban 
működő hivatásos sportszervezet használatában, és amely esetén a gazdasági tevékenységre allokált éves kapacitás 
nem haladja meg a létesítmény tényleges teljes éves kapacitásának húsz százalékát;”

2. §  A Tao tv. 22/C. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  támogatási igazolások összértéke az  (1)  bekezdés a), b) és 
d)  pontja szerinti támogatott szervezet – ide nem értve azokat a  szervezeteket, amelyekkel összefüggésben 
a  30/I.  § alkalmazandó – ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke  
– ideértve a  biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – legfeljebb 100 százaléka 
lehet, ha
a) a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, vagy
b) a  beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de a  támogatott szervezetnek még lehetősége van 
meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel,
azzal, hogy ha a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)  
Korm. rendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás keretében kerül a támogatott szerv részére kifizetésre, 
akkor a támogatási időszakban a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását és annak 
elfogadását követően nyújtható támogatás.”

3. §  A Tao tv. 22/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A tárgyi eszköz beruházást az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 
évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig üzembe kell helyezni a támogatás és 
annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar állam részére történő megfizetése terhével.”

4. §  A Tao tv. 29/A. §-a a következő (87) bekezdéssel egészül ki:
„(87) E  törvénynek a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló  
2019. évi CXXV. törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi CXXV. törvény) megállapított 22/C.  § (4c)  bekezdését  
a  2019. évi CXXV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal 
összefüggésben is alkalmazni kell.”

5. §  A Tao tv. 29/A. §-a a következő (88) bekezdéssel egészül ki:
„(88) E  törvénynek a  2019. évi CXXV. törvénnyel megállapított 22/C.  § (8)  bekezdését a  2019. évi CXXV. törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.”

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 

7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „hőmennyiségének (GJ)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os égéshő alapú 
energiájának (MWh)” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. mellékletében foglalt táblázat 
G:103–G:105 mezőjében a „(Ft/GJ)” szövegrész helyébe a „(Ft/MWh)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „hőmennyiségét (GJ-ban)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os 
égéshő alapú energiáját (MWh-ban)” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1986 Ft/GJ” szövegrész helyébe a „6453 Ft/MWh” szöveg,
e) 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „hőmennyiségnek” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os égéshő alapú 

energiájának (MWh)” szöveg,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében az „E=2034 * k-K2*I” szövegrész helyébe az „E=6609 * 

k-K2*I” szöveg,
g) 1.  mellékletben foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében a „80 Ft/GJ” szövegrész helyébe a „260 Ft/MWh” 

szöveg,
h) 1. mellékletében foglalt táblázat H:103–H:105 mezőjében a „Ft/GJ” szövegrész helyébe a „Ft/MWh” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő cr) alponttal egészül ki:
[A szolgáltató – a  Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
az Szja tv. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére]
„cr) helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő 
személyszállítás).”

2. §  A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  munkavállaló halála esetén a  pénzforgalmi szolgáltató a  jogerős határozatban igazolt jogosultak részére – 
a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  számla szerinti egyenleg összegét a  jogosultak választása szerint 
készpénzben kifizeti vagy a jogosultak által meghatározott fizetési számlára átutalja, legkésőbb a jogerős határozatnak 
a pénzforgalmi szolgáltató részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.”

3. § (1) A Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, 
az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére díjat 
felszámítani, amelyet a  pénzforgalmi szolgáltató a  Széchenyi Pihenő Kártyával közvetlenül összefüggő működési 
költségeire és marketingköltségeire fordít. A  felszámított havi díj a  fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a, 
de legalább 100 forint lehet. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege 
megegyezik a fel nem használt összeggel.”

 (2) A Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pénzforgalmi szolgáltató az (5) bekezdés szerinti időpont előtt legalább 2 hónappal tájékoztatja a kártyabirtokost 
arról, hogy az (5) bekezdés szerinti időponttól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. 
A tájékoztatónak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz pontos összegét. 
A tájékoztatót a pénzforgalmi szolgáltató a kártyabirtokos részére a keretszerződésben rögzített módon átadja, vagy 
rendelkezésre bocsátja oly módon, hogy az ügyfél az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt 
adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse.”

4. §  A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Ezen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az  áthárítható általános forgalmi adót nem 
tartalmazza.
(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló nyilatkozata 
szerinti a munkavállaló 3. § (2) bekezdése szerinti alszámlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete 
rendelkezésre áll.”

5. §  A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „71. (1)” szövegrész helyébe a „71. § (1)” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés c), f ), h), i) és 
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi  
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló  
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Hdr.) a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § A  tárgyévben megállapított járadék alapjának – a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 62.  § (5) vagy (6)  bekezdése alapján végrehajtott évközi nyugdíjintézkedésre tekintettel történő – 
megemelését a nyugdíjfolyósító szerv úgy hajtja végre, hogy
a) a járadék összegét a tárgyévet követő év január 1-jétől – a járadéknak a Tny. 62. § (1) bekezdése szerinti emelését 
megelőzően – emeli meg, és
b) a tárgyévre eső különbözetet a tárgyévet követő év januárjában folyósítja.”

2. §  A Hdr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 16/A.  §-t a  nyugellátások és egyes más ellátások  
2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelettel megállapított egyösszegű kifizetés 
vonatkozásában is alkalmazni kell.”

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 59/E. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti eljárásban az egészségi 
állapot szakkérdését vizsgálni kell, a  kérelemhez csatolni kell az  egészségi állapot megállapításához szükséges 
egészségügyi iratokat.
(4) Ha az  egészségi állapotra tekintettel megállapítható ellátások felülvizsgálata során az  orvosszakértői szervet 
szakhatóságként be kell vonni, a  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a  szakhatóság megkeresését megelőzően értesíti 
az ügyfelet a felülvizsgálat szükségességéről, és a jogkövetkezményről való tájékoztatás mellett felhívja az ellátásban 
részesülő személyt, hogy az  egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat küldje meg 
a  szakhatóságnak. Ha az  ellátásban részesülő személy a  felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a  szakhatóság 
értesíti erről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot.”

4. §  A TnyR. 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A külföldön tanuló árva
a) a  nappali rendszerű iskolai oktatásban, illetve a  felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételt 
középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a  tanulmányok megkezdésétől 
számított egy hónapon belül,
b) az a) pont szerinti, árvaellátásra jogosító tanulmányok megszűnését, szüneteltetését 15 napon belül
az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja.”



162 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

5. §  A TnyR. 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a TnyR.
a) 61. § (2) bekezdése,
b) 79. § (8) bekezdése.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet
a) 26/D.  § (1)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés b)  pontjában” szövegrész helyébe az  „(1)  bekezdés a)  pont 

ab) alpontjában” szöveg,
b) 26/D.  § (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés b)  pontjának” szövegrész helyébe az  „(1)  bekezdés a)  pont 

ab) alpontjának” szöveg,
c) 38. § (12) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pont ab) alpontja” 

szöveg
lép.

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Cstvhr.) 1. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családtámogatási ellátásra való jogosultságot)
„g) a Cst. 2. § a) pont af ) alpontja szerinti igénylő a tartózkodási engedély, a munkavállalási engedély, a munkaszerződés, 
valamint a szálláshely bejelentőlap”
(bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.)

9. §  A Cstvhr. 27/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli 
családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási 
díj és az örökbefogadói díj.”

10. §  A Cstvhr. 27/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  különbözet összegének megállapításához a  gyermekgondozási díj, illetve az  örökbefogadói díj napi 
összegének vagy a  jogosultság időtartamának ismerete szükséges, az  EGT-s járási hivatal megkeresi az  ellátás 
megállapítására hatáskörrel rendelkező szervet.”

11. §  A Cstvhr. 4/C. § (4) bekezdésében a „folyósító szerv az ellátás” szövegrész helyébe a „járási hivatal az ellátás” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a Cstvhr.
a) 5. § (6b) bekezdésében az „– a járási hivatal útján –” szövegrész,
b) 22.  § (6)  bekezdésében a  „ , valamint a  Központ a  visszavont hatósági bizonyítványok sorszámát  

– megyénkénti bontásban, a közzététel indokának általános ismertetése mellett – honlapján haladéktalanul 
közzéteszi” szövegrész,

c) 27. § (1) bekezdésében az „A formanyomtatványok előállításáról a Központ gondoskodik.” szövegrész,
d) 28. § (1) bekezdése.

5. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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6. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15. §  A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő  
56. sorral egészül ki:

[A B C

1.
A kereset, jövedelem megszerzésének 

éve
Járulékmérték % (magánnyugdíj-

pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték % (magánnyugdíj-

pénztári tagság esetén)]

56. 2020 22,54 22,54
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A Kormány 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Tao. tv. 22/C.  § (4c)  bekezdése alapján a  támogatott szervezet a  sportfejlesztési program megvalósítása 
során egy alkalommal kérelmezheti a  jóváhagyást végző szervezetnél a  jóváhagyott sportfejlesztési programban 
szereplő támogatás Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontja szerint meghatározott mértékének módosítását. A kérelem 
nem irányulhat az  ellenőrző szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját forrás 
csökkentésére.”

2. §  Az R1. 16. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki:
„(30) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.  
(VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 
rendelkezéseit a 2019–2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása vonatkozásában, 
és a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.”

3. §  Az R1.
a) 4. § (7) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „Tao. tv. 22/C. § (4)–(4c) bekezdésében” szöveg,
b) 10. § (4) bekezdésében az „a (6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5a) és a (6) bekezdésben” szöveg,
c) 10.  § (2) és (5)  bekezdésében az „a (6)  bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „az (5a) és 

(6) bekezdésben foglaltak kivételével” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében a „(2), (4) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2), (4), (5a) és (6) bekezdésében” 

szöveg,
e) 10. § (6b) bekezdésében a „(2), (4) vagy (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2), (4), (5a) vagy (6) bekezdés” 

szöveg,
f ) 10.  § (7) és (8)  bekezdésében a „(2), a  (4) vagy a  (6)  bekezdés” szövegrész helyébe a „(2), a  (4), az  (5a) vagy 

a (6) bekezdés” szöveg
lép.
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2. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

4. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  védett műemléki értéket vagy helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintő, a  társasági adóról és 
az  osztalékadóról szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás vagy karbantartás adott adóévben történt 
szabályszerű elvégzésének igazolására az illetékes hatóság a jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki.”

5. §  Az R2. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területileg illetékes jegyző (a főváros esetében a főjegyző) a (3) bekezdés szerinti állapotfelvételi adatlap felvétele 
céljából a hatóság megkeresésének beérkezésétől számított 3 napon belül elektronikus úton a hatóság részére
a) továbbítja a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokról vezetett nyilvántartás alapján a védett érték megnevezését, 
védelmi nyilvántartási számát és a  13.  melléklet 1.2–1.4.3.  pontja szerinti azonosító adatait, a  védelem típusát, 
a védelem rövid indokolását, az ingatlan rendeltetését,
b) tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben az  ingatlanon végzett beruházás felújítás, karbantartás településképi 
bejelentéshez kötött, úgy annak elvégzése a bejelentési eljárásban megtiltásra került-e.”

6. §  Az R2. 75. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A műemlék örökségvédelmi engedélyéhez kötött beruházás, felújítás esetén a hatósági bizonyítvány kiadásának 
feltétele, hogy a  hatóság a  műemléken végzett tevékenységek megkezdése előtti, illetve elvégzése utáni állapot 
rögzítése céljából helyszíni szemlét tartson.
(6) A védett műemléki értéket vagy a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintően a hatóság a tudomásulvételéhez 
kötött vagy tudomásulvétel nélkül végezhető tevékenység esetén a hatósági bizonyítványt a hatóság
a) a végzett tevékenységek megkezdése előtt a (2) bekezdés szerinti állapotfelvétel alapján fennállt, illetve az egyes 
adóévekben elvégzett, az  adott adóévre vonatkozó számviteli bizonylatok alapját képező tevékenység szerinti 
műszaki állapot összevetésével és
b) az I. kategóriába sorolt műemlék esetén az építőipari kivitelezésről szóló kormányrendelet szerinti szervízkönyv 
tartalmának vizsgálata alapján
adja meg.”

7. §  Az R2. 75. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti beruházás, felújítás az adott adóévben nem fejeződik be, abban az esetben 
a hatóság az (5), illetve a (6) bekezdés szerinti eljárást a beruházás, felújítás befejezéséig tartó időszakban az adózó 
kérelmére az egyes adóévekben elvégzett tevékenységre vonatkozóan folytatja le, és annak eredménye alapján adja 
ki az adott adóév tekintetében a hatósági bizonyítványt.”

8. §  Az R2. 119. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)  
Korm. rendelet, valamint a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019-ben 
kezdődő adóévre vonatkozóan kérelmezett hatósági bizonyítványok tekintetében is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 290.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 215/1996. (XII. 
23.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontjában említett iratok különösen a következők:]
„b) lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az építési 
engedély vagy építési engedélyhez nem kötött eljárásban a bejelentés vagy a hatóság tudomásul vételi határozata, 
továbbá a felhasználást igazoló számlák;”

 (2) A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakás-takarékpénztár a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing 
kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb 
okirat alapján a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott 
kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján, kiutalást megelőzően benyújtott hitelkérelem esetén a hitelkérelem 
lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napján, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról 
szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt követően keletkezett.”

 (3) A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  lakás-takarékpénztár jogosult a  lakáscélú felhasználást igazoló okiratok eredeti, másolati vagy 
elektronikus másolati példányát a  lakás-előtakarékoskodótól vagy a  kedvezményezettől bekérni és elfogadni. 
A lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakáscélú felhasználás igazolásáról szóló dokumentumokat, míg 
a társasház, vagy a lakásszövetkezet azokat az eredeti számlákat, amelyekről a (3) bekezdés a) pont 2. alpontjában 
foglalt esetben hitelesített másolatot adott ki, öt évig megőrzi, és azokat az állami adóhatóság kérésére bemutatja.”

2. §  A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 7.  § (4a)  bekezdésében a „hiteles tulajdonilap-másolatot” szövegrész helyébe a „nem hiteles tulajdonilap-

másolatot” szöveg,
b) 7. § (6) bekezdés a) pontjában a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon belül” szöveg,
c) 7. § (6) bekezdés c) pontjában a „120 napon belül” szövegrész helyébe a „180 napon belül” szöveg
lép.

2. A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló  
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Olyan szerződéses módozatokra vonatkozó általános szerződési feltételek esetén, amelyekhez nem kapcsolódik 
állami támogatás, a (2)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni.”
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4. §  A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  lakás-előtakarékoskodó a  szerződés módosítása nélkül bármikor jogosult a  lakáskölcsön törlesztése során 
rendkívüli – a  szerződésben meghatározott törlesztőrészletnél magasabb – törlesztés teljesítésére. A  rendkívüli 
törlesztést – állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén – külön díj, költség nem terhelheti.”

5. §  A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  lakás-takarékpénztár a  szerződést felmondja, ha a  megtakarítási idő a  szerződés megkötését követő hat 
hónapon belül, társasházhoz, lakásszövetkezethez, közműfejlesztési társulathoz kapcsolódó szerződés esetén 
tizenkettő hónapon belül nem kezdődik el.”

6. §  A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén a  lakás-takarékpénztár a  lakáskölcsönt 
azonnali hatállyal felmondja, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét 
megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel.”

7. §  Hatályát veszti a 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.

3. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, 
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának 
és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint 
az  értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az  ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól 
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet] 2. § d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A dematerializált értékpapír előállítása, nyilvántartása, továbbítása és az  ezekkel kapcsolatos adatkezelés csak olyan 
– a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
Felügyelet) által jóváhagyott, az  5.  §-ban meghatározott – szabályzat (a  továbbiakban: szabályzat) alapján és olyan 
jóváhagyott számítógépprogram, valamint adathordozó felhasználásával történhet, amely biztosítja:]
„d) a  dematerializált értékpapírba foglalt jogok és kötelezettségek (osztalék, kamat, törlesztés) mindenkori 
megállapíthatóságát, valamint dematerializált kötvény esetén a  kezességvállaló egyoldalú jognyilatkozatának 
a megállapíthatóságát, ha a kötvényben a kibocsátójáért egyoldalú kezességet vállaltak,”

9. §  A 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 19. § (1) bekezdésében a „kibocsátó köteles értesíteni” szövegrész helyébe a „kibocsátó vagy jogszabályban 

meghatározott esetben a bíróság értesíti” szöveg,
b) 19.  § (2)  bekezdésében a „kibocsátó értesítése” szövegrész helyébe a „kibocsátó vagy a  bíróság értesítése” 

szöveg, az  „érvénytelenítésének (törlésének)” szövegrész helyébe a  „törlésének” szöveg, az  „érvényteleníti 
(törli)” szövegrész helyébe a „törli” szöveg, az „érvénytelenítés (törlés)” szövegrész helyébe a „törlés” szöveg,

c) 19. § (3) bekezdés a) pontjában az „érvénytelenítését” szövegrész helyébe a „törlését” szöveg,
d) 19. § (4) bekezdésében az „érvénytelenítése” szövegrész helyébe a „törlése” szöveg
lép.

4. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet] 8.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  kötvény kibocsátására a  Tpt.-ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatal útján vagy 
az  értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a  szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében foglalt esetekkel megegyezően kerül 
sor, a kibocsátónak információs összeállítást kell készítenie, amelyben a kötvény törvényes kellékein túlmenően meg 
kell jelölni:
a) a kibocsátás teljes összegét, a címletbeosztást és a kötvények darabszámát,
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b) a kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét,
c) a kötvényvásárlók tervezett körét,
d) az érdekeltek tájékoztatásának módját, valamint
e) a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást.”

11. §  A 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 8. § (1) bekezdése az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott 
piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést 
állapít meg.”

5. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló  
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A betéti kamat és az  értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 
4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lakás-takarékpénztár esetén a kereskedelmi kommunikációban az EBKM értékét havi 20 000 forint folyamatos 
betételhelyezést feltételezve kell meghatározni. Ha a havi 20 000 forintos folyamatos betételhelyezésre nincs lehetőség 
a lakás-takarékpénztárnál, akkor az EBKM értékét az ahhoz legközelebb eső, az adott lakás-takarékpénztári termék 
vonatkozásában elérhető folyamatos havi betételhelyezést feltételezve kell meghatározni, amelyet a kereskedelmi 
kommunikációban feltűnő módon jelezni kell.”

6. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló  
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kereskedelmi kommunikációban a  THM-et legalább olyan feltűnően kell szerepeltetni, mint a  kamatot és értékét 
az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni:)
„a) a  lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a  hitel összege 2 millió  forint, futamideje 5 év, 
a  lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönnél a hitel összege 5 millió  forint, futamideje lakáskölcsönnel 
együtt 15 év,”

7. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] 18/B. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  igénylő több hallgatói hitellel is rendelkezik, akkor választása alapján csak az  egyikre igényelheti 
a gyermektámogatást.”

15. §  Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy a  hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgató, valamint 
a felsőoktatási intézményben végbizonyítványt szerzett, de az előírt nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező 
hallgató az  oklevélszerzésre való jogosultság fennállásáig (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
hallgató) a Diákhitel szervezettől nyelvtanulási hallgatói hitelt igényelhet.”

16. § (1) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 000 forint, amely az üzletszabályzatban meghatározott 
módon bármikor igényelhető, és folyósítására egy összegben kerül sor a  jogosultsági feltételek fennállásának 
igazolását követően.”

 (2) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hitelfelvevő a nyelvtanulási hallgatói hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklését vagy szüneteltetését nem 
kezdeményezheti, célzott kamattámogatásra nem jogosult.”
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17. §  Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 34/F. §-sal egészül ki:
„34/F.  § A  nyelvtanulási hallgatói hitel esetén a  18/A–18/C.  §-t a  2020. január 1-jét követően megszületett vagy 
örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a gyermektámogatás megállapításánál figyelembe kell 
venni a hitelfelvevő nő korábban született vagy örökbefogadott gyermekét is.”

18. §  Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a) 23/A.  § (3)  bekezdésében az „előírt számú nyelvvizsgával” szövegrész helyébe az „előírt számú vagy típusú 

nyelvvizsgával” szöveg,
b) 23/A.  § (4)  bekezdésében az  „alapján ellenőrzi” szövegrész helyébe az  „alapján, valamint a  13.  § (4) és 

(5) bekezdésében meghatározott módon ellenőrzi” szöveg,
c) 23/B. § (1) bekezdésében a „megszűnésére” szövegrész helyébe a „megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető 

gyermektámogatásra” szöveg,
d) 23/B. § (5) bekezdésében az „új kamatperiódus kezdetéig” szövegrész helyébe az „új kamatperiódus kezdetét 

követő 15 napon belül” szöveg
lép.

8. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló  
78/2014. (III.14.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 44.  § 
(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő természetes személy, az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban 
egyidejűleg legfeljebb tizenöt ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, egy adott 
alap esetében legfeljebb 5 évig, és az egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó 
jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) 30%-át.
(6) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő nem természetes személy, az (1) bekezdésben előírtakon 
túlmenően további követelmény az  ingatlanértékelő szervezettel szemben, hogy az  ingatlanértékelő szervezet 
alkalmazásában álló, az  értékelést ténylegesen végző természetes személy egyidejűleg legfeljebb tizenöt 
ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, és az  ingatlanértékelő szervezet egy 
befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó 
árbevételének 10%-át.”

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. és a 13. § az e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
 (3) A 8. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

21. §  A 4. alcím az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2020. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  

2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Kjsz.) szerinti,
ae) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
af ) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 

szerződéses katonai,
ag) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ah) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény  

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
ai) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
aj) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ak) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyház és belső egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E  rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra  
(a továbbiakban: kompenzáció) a  2020. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét  
követően keletkezett, abban az  esetben jogosult a  kompenzációra, ha e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel  
a  2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében 
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állt, és az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt  
– a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  10.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 
2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy 
részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti 
jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak és az eltartottak száma három főnél kevesebb 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

 szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a  jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata 

alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,
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ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és  
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata 
alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott 
után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján 
érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű –  
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval  
2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy részében 
fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá 
tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített, és aki a  10.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi 
kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az  eltartottak száma eléri vagy 
meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés 
szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010.  
(XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 
végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező 
személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. 
évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 
22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó 
munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző 
szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.)  

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására 

az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.
 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 

növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét 
időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott 
munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 
forintra kerekítve kell megállapítani.
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4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel –  
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Kjsz. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,
f ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,
g) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
h) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,

i) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
k) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi 

önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél 
foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

l) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
m) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt 
is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

n) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.
 (2) Az  (1) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi 

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján 
az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az  Eütev. 11/A.  §  
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a) a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 

rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi ágazati 
pótlékot,

b) a  honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a  honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,

c) az  Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére a  polgári hírszerzési ágazati pótlék 
megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és

d) az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

 (4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az  Eütev. 11/A.  § (4)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,

b) az  Eütev. 11/A.  § (5)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a  256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
3.  melléklete, 9.  melléklete, 11.  melléklete, 14.  melléklete, 16.  melléklete alapján számított összeget és 
a  256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7.  melléklete szerinti illetmény-, illetve bértábla 2019. december 31-ét 
követő emelésének összegét,
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c) az  Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése és 
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete, vagy az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) 
Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,

d) az  Eütev. 11/A.  § (6a)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6a)  bekezdése és 
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes 
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

 (5) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  
(a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben 
meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési 

szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) 
részére a  2020. évi költségvetési törvény 3.  melléklet I.11.  pontja szerinti előirányzat terhére, az  e  rendeletben 
meghatározottak szerint biztosít támogatást.

 (3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért 
osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

 (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy 
egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből 
származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjára használható fel, 
más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása 
a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős miniszter által 
március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2020. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2020. évi költségvetési 
maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi 
önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél 
foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új 
támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az  országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.
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7. § (1) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár a  helyi önkormányzat 
részére – az 5. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés 
hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó 
összegét
a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,
b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

 (2) A 2020. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2021. évi költségvetés terhére történik.
 (3) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139.  § (1)  bekezdése 

szerinti, egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a  helyi 
önkormányzat soron kívül továbbítja.

 (4) A  helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a  központosított 
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére  
az 5. § (2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.

 (5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár
a) a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,
b) helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó 

finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap

kitöltésével szolgáltat adatot.

8. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. 
A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A bevett egyházak részére a 2020. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 400 000 000 
forint kerül átadásra a miniszter által 2020. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és 
a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának 
feltétele a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2019. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak 
elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

9. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből 2020. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2020. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2020. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2020. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2021. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat 
teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő 
összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás 
során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház 
részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén 
a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás keretében 
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visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem 
terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

10. § (1) A foglalkoztatott a 2020. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2020. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben 
keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató 
az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes illetményszámfejtő 
helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában 
a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél 
jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a  választása 
szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak 

összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott 
nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és 
az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig 
benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

11. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni 
a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2020. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció 
összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben 
foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett 
kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

13. §  E rendeletet első alkalommal a 2020. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. §  Amennyiben a  9.  § (2)  bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó 
jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

15. §  Ez a rendelet 2021. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

 1.
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)

 2.  -500  100  29501-30000  8 000  59001-59500  15 900  130001-131500  14 900  214001-214500  8 500

 3.  501-1000  300  30001-30500  8 100  59501-60000  16 000  131501-133000  14 800  214501-215000  8 400

 4.  1001-1500  400  30501-31000  8 300  60001-60500  16 200  133001-134500  14 700  215001-215500  8 200

 5.  1501-2000  500  31001-31500  8 400  60501-61000  16 300  134501-136500  14 600  215501-216000  8 100

 6.  2001-2500  700  31501-32000  8 500  61001-61500  16 400  136501-138000  14 500  216001-216500  8 000

 7.  2501-3000  800  32001-32500  8 700  61501-62000  16 600  138001-139500  14 400  216501-217000  7 800

 8.  3001-3500  900  32501-33000  8 800  62001-62500  16 700  139501-141000  14 300  217001-217500  7 700

 9.  3501-4000  1 100  33001-33500  9 000  62501-63000  16 800  141001-142500  14 200  217501-218000  7 500

10.  4001-4500  1 200  33501-34000  9 100  63001-63500  17 000  142501-144500  14 100  218001-218500  7 400

11.  4501-5000  1 300  34001-34500  9 200  63501-64000  17 100  144501-146000  14 000  218501-219000  7 200

12.  5001-5500  1 500  34501-35000  9 400  64001-64500  17 200  146001-147500  13 900  219001-219500  7 100

13.  5501-6000  1 600  35001-35500  9 500  64501-65000  17 400  147501-149000  13 800  219501-220000  6 900

14.  6001-6500  1 700  35501-36000  9 600  65001-65500  17 500  149001-150500  13 700  220001-220500  6 800

15.  6501-7000  1 900  36001-36500  9 800  65501-66000  17 600  150501-152500  13 600  220501-221000  6 600

16.  7001-7500  2 000  36501-37000  9 900  66001-66500  17 800  152501-154000  13 500  221001-221500  6 500

17.  7501-8000  2 100  37001-37500  10 000  66501-67000  17 900  154001-155500  13 400  221501-222000  6 300

18.  8001-8500  2 300  37501-38000  10 200  67001-67500  18 000  155501-157000  13 300  222001-222500  6 200

19.  8501-9000  2 400  38001-38500  10 300  67501-68000  18 200  157001-159000  13 200  222501-223000  6 000

20.  9001-9500  2 500  38501-39000  10 400  68001-68500  18 300  159001-160500  13 100  223001-223500  5 900

21.  9501-10000  2 700  39001-39500  10 600  68501-69000  18 400  160501-162000  13 000  223501-224000  5 700

22.  10001-10500  2 800  39501-40000  10 700  69001-69500  18 600  162001-163500  12 900  224001-224500  5 600

23.  10501-11000  2 900  40001-40500  10 800  69501-70500  18 700  163501-165000  12 800  224501-225000  5 400

24.  11001-11500  3 100  40501-41000  11 000  70501-72500  18 600  165001-167000  12 700  225001-225500  5 300

25.  11501-12000  3 200  41001-41500  11 100  72501-74000  18 500  167001-168500  12 600  225501-226000  5 100

26.  12001-12500  3 300  41501-42000  11 200  74001-75500  18 400  168501-170000  12 500  226001-226500  5 000

27.  12501-13000  3 500  42001-42500  11 400  75501-77000  18 300  170001-171500  12 400  226501-227000  4 900
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28.  13001-13500  3 600  42501-43000  11 500  77001-78500  18 200  171501-173000  12 300  227001-227500  4 700

29.  13501-14000  3 700  43001-43500  11 600  78501-80500  18 100  173001-175000  12 200  227501-228000  4 600

30.  14001-14500  3 900  43501-44000  11 800  80501-82000  18 000  175001-176500  12 100  228001-228500  4 400

31.  14501-15000  4 000  44001-44500  11 900  82001-83500  17 900  176501-178000  12 000  228501-229000  4 300

32.  15001-15500  4 100  44501-45000  12 000  83501-85000  17 800  178001-179500  11 900  229001-229500  4 100

33.  15501-16000  4 300  45001-45500  12 200  85001-86500  17 700  179501-181000  11 800  229501-230000  4 000

34.  16001-16500  4 400  45501-46000  12 300  86501-88500  17 600  181001-183000  11 700  230001-230500  3 800

35.  16501-17000  4 500  46001-46500  12 400  88501-90000  17 500  183001-184500  11 600  230501-231000  3 700

36.  17001-17500  4 700  46501-47000  12 600  90001-91500  17 400  184501-186000  11 500  231001-231500  3 500

37.  17501-18000  4 800  47001-47500  12 700  91501-93000  17 300  186001-187500  11 400  231501-232000  3 400

38.  18001-18500  4 900  47501-48000  12 800  93001-94500  17 200  187501-189000  11 300  232001-232500  3 200

39.  18501-19000  5 100  48001-48500  13 000  94501-96500  17 100  189001-191000  11 200  232501-233000  3 100

40.  19001-19500  5 200  48501-49000  13 100  96501-98000  17 000  191001-192500  11 100  233001-233500  2 900

41.  19501-20000  5 300  49001-49500  13 200  98001-99500  16 900  192501-194000  11 000  233501-234000  2 800

42.  20001-20500  5 500  49501-50000  13 400  99501-101000  16 800  194001-195500  10 900  234001-234500  2 600

43.  20501-21000  5 600  50001-50500  13 500  101001-102500  16 700  195501-197000  10 800  234501-235000  2 500

44.  21001-21500  5 700  50501-51000  13 600  102501-104500  16 600  197001-199000  10 700  235001-235500  2 300

45.  21501-22000  5 900  51001-51500  13 800  104501-106000  16 500  199001-200500  10 600  235501-236000  2 200

46.  22001-22500  6 000  51501-52000  13 900  106001-107500  16 400  200501-202000  10 500  236001-236500  2 000

47.  22501-23000  6 100  52001-52500  14 000  107501-109000  16 300  202001-203500  10 400  236501-237000  1 900

48.  23001-23500  6 300  52501-53000  14 200  109001-110500  16 200  203501-205000  10 300  237001-237500  1 800

49.  23501-24000  6 400  53001-53500  14 300  110501-112500  16 100  205001-207000  10 200  237501-238000  1 600

50.  24001-24500  6 500  53501-54000  14 400  112501-114000  16 000  207001-208500  10 100  238001-238500  1 500

51.  24501-25000  6 700  54001-54500  14 600  114001-115500  15 900  208501-209500  10 000  238501-239000  1 300

52.  25001-25500  6 800  54501-55000  14 700  115501-117000  15 800  209501-210000  9 900  239001-239500  1 200

53.  25501-26000  6 900  55001-55500  14 800  117001-118500  15 700  210001-210500  9 700  239501-240000  1 000

54.  26001-26500  7 100  55501-56000  15 000  118501-120500  15 600  210501-211000  9 600  240001-240500  900

55.  26501-27000  7 200  56001-56500  15 100  120501-122000  15 500  211001-211500  9 400  240501-241000  700

56.  27001-27500  7 300  56501-57000  15 200  122001-123500  15 400  211501-212000  9 300  241001-241500  600

57.  27501-28000  7 500  57001-57500  15 400  123501-125000  15 300  212001-212500  9 100  241501-242000  400

58.  28001-28500  7 600  57501-58000  15 500  125001-126500  15 200  212501-213000  9 000  242001-242500  300
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59.  28501-29000  7 700  58001-58500  15 600  126501-128500  15 100  213001-213500  8 800  242501-243000  100

60.  29001-29500  7 900  58501-59000  15 800  128501-130000  15 000  213501-214000  8 700   

2. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

 1.  Illetmény 
(Ft/hó)

 Kompen-  
záció (Ft/hó)

 Illetmény 
(Ft/hó)

 Kompen-  
záció (Ft/hó)

 Illetmény 
(Ft/hó)

 Kompen-  
záció (Ft/hó)

 Illetmény 
(Ft/hó)

 Kompen-  
záció (Ft/hó)

 Illetmény 
(Ft/hó)

 Kompen-  
záció (Ft/hó)

 2.  -500  100  25001-25500  6 600  50001-50500  13 100  119001-121000  12 400  190001-190500  6 600

 3.  501-1000  300  25501-26000  6 700  50501-51000  13 200  121001-123000  12 300  190501-191000  6 400

 4.  1001-1500  400  26001-26500  6 900  51001-51500  13 400  123001-125000  12 200  191001-191500  6 300

 5.  1501-2000  500  26501-27000  7 000  51501-52000  13 500  125001-127000  12 100  191501-192000  6 200

 6.  2001-2500  600  27001-27500  7 100  52001-52500  13 600  127001-129000  12 000  192001-192500  6 000

 7.  2501-3000  800  27501-28000  7 300  52501-53000  13 800  129001-131000  11 900  192501-193000  5 900

 8.  3001-3500  900  28001-28500  7 400  53001-53500  13 900  131001-133000  11 800  193001-193500  5 700

 9.  3501-4000  1 000  28501-29000  7 500  53501-54000  14 000  133001-135000  11 700  193501-194000  5 600

10.  4001-4500  1 200  29001-29500  7 700  54001-54500  14 100  135001-136500  11 600  194001-194500  5 500

11.  4501-5000  1 300  29501-30000  7 800  54501-55000  14 300  136501-138500  11 500  194501-195000  5 300

12.  5001-5500  1 400  30001-30500  7 900  55001-55500  14 400  138501-140500  11 400  195001-195500  5 200

13.  5501-6000  1 600  30501-31000  8 000  55501-56000  14 500  140501-142500  11 300  195501-196000  5 000

14.  6001-6500  1 700  31001-31500  8 200  56001-56500  14 700  142501-144500  11 200  196001-196500  4 900

15.  6501-7000  1 800  31501-32000  8 300  56501-57000  14 800  144501-146500  11 100  196501-197000  4 700

16.  7001-7500  1 900  32001-32500  8 400  57001-57500  14 900  146501-148500  11 000  197001-197500  4 600

17.  7501-8000  2 100  32501-33000  8 600  57501-58000  15 100  148501-150500  10 900  197501-198000  4 500

18.  8001-8500  2 200  33001-33500  8 700  58001-58500  15 200  150501-152500  10 800  198001-198500  4 300

19.  8501-9000  2 300  33501-34000  8 800  58501-59000  15 300  152501-154500  10 700  198501-199000  4 200

20.  9001-9500  2 500  34001-34500  9 000  59001-59500  15 400  154501-156500  10 600  199001-199500  4 000

21.  9501-10000  2 600  34501-35000  9 100  59501-60000  15 500  156501-158500  10 500  199501-200000  3 900

22.  10001-10500  2 700  35001-35500  9 200  60001-62000  15 400  158501-160500  10 400  200001-200500  3 800
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23.  10501-11000  2 900  35501-36000  9 300  62001-63500  15 300  160501-162500  10 300  200501-201000  3 600

24.  11001-11500  3 000  36001-36500  9 500  63501-65500  15 200  162501-164500  10 200  201001-201500  3 500

25.  11501-12000  3 100  36501-37000  9 600  65501-67500  15 100  164501-166500  10 100  201501-202000  3 300

26.  12001-12500  3 200  37001-37500  9 700  67501-69500  15 000  166501-168500  10 000  202001-202500  3 200

27.  12501-13000  3 400  37501-38000  9 900  69501-71500  14 900  168501-170500  9 900  202501-203000  3 000

28.  13001-13500  3 500  38001-38500  10 000  71501-73500  14 800  170501-172500  9 800  203001-203500  2 900

29.  13501-14000  3 600  38501-39000  10 100  73501-75500  14 700  172501-174000  9 700  203501-204000  2 800

30.  14001-14500  3 800  39001-39500  10 300  75501-77500  14 600  174001-176000  9 600  204001-204500  2 600

31.  14501-15000  3 900  39501-40000  10 400  77501-79500  14 500  176001-178000  9 500  204501-205000  2 500

32.  15001-15500  4 000  40001-40500  10 500  79501-81500  14 400  178001-180000  9 400  205001-205500  2 300

33.  15501-16000  4 200  40501-41000  10 600  81501-83500  14 300  180001-181000  9 300  205501-206000  2 200

34.  16001-16500  4 300  41001-41500  10 800  83501-85500  14 200  181001-181500  9 100  206001-206500  2 100

35.  16501-17000  4 400  41501-42000  10 900  85501-87500  14 100  181501-182000  9 000  206501-207000  1 900

36.  17001-17500  4 500  42001-42500  11 000  87501-89500  14 000  182001-182500  8 900  207001-207500  1 800

37.  17501-18000  4 700  42501-43000  11 200  89501-91500  13 900  182501-183000  8 700  207501-208000  1 600

38.  18001-18500  4 800  43001-43500  11 300  91501-93500  13 800  183001-183500  8 600  208001-208500  1 500

39.  18501-19000  4 900  43501-44000  11 400  93501-95500  13 700  183501-184000  8 400  208501-209000  1 300

40.  19001-19500  5 100  44001-44500  11 500  95501-97500  13 600  184001-184500  8 300  209001-209500  1 200

41.  19501-20000  5 200  44501-45000  11 700  97501-99500  13 500  184501-185000  8 100  209501-210000  1 100

42.  20001-20500  5 300  45001-45500  11 800  99501-101000  13 400  185001-185500  8 000  210001-210500  900

43.  20501-21000  5 500  45501-46000  11 900  101001-103000  13 300  185501-186000  7 900  210501-211000  800

44.  21001-21500  5 600  46001-46500  12 100  103001-105000  13 200  186001-186500  7 700  211001-211500  600

45.  21501-22000  5 700  46501-47000  12 200  105001-107000  13 100  186501-187000  7 600  211501-212000  500

46.  22001-22500  5 800  47001-47500  12 300  107001-109000  13 000  187001-187500  7 400  212001-212500  400

47.  22501-23000  6 000  47501-48000  12 500  109001-111000  12 900  187501-188000  7 300  212501-213000  200

48.  23001-23500  6 100  48001-48500  12 600  111001-113000  12 800  188001-188500  7 200  213001-213500  100

49.  23501-24000  6 200  48501-49000  12 700  113001-115000  12 700  188501-189000  7 000   

50.  24001-24500  6 400  49001-49500  12 800  115001-117000  12 600  189001-189500  6 900   

51.  24501-25000  6 500  49501-50000  13 000  117001-119000  12 500  189501-190000  6 700   



1. szám
 

PÉN
ZÜ

G
YI KÖ

ZLÖ
N

Y 
181

3. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

 1.
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen- 

záció (Ft/hó)

 2.  1-4000  0  78001-78500  5 100  98501-99000  10 400  148501-150500  10 900  193001-193500  5 700

 3.  4001-12000  100  78501-79000  5 200  99001-99500  10 600  150501-152500  10 800  193501-194000  5 600

 4.  12001-20000  200  79001-79500  5 400  99501-100000  10 700  152501-154500  10 700  194001-194500  5 500

 5.  20001-28500  300  79501-80000  5 500  100001-100500  10 800  154501-156500  10 600  194501-195000  5 300

 6.  28501-36500  400  80001-80500  5 600  100501-101000  10 900  156501-158500  10 500  195001-195500  5 200

 7.  36501-44500  500  80501-81000  5 800  101001-101500  11 100  158501-160500  10 400  195501-196000  5 000

 8.  44501-52500  600  81001-81500  5 900  101501-102000  11 200  160501-162500  10 300  196001-196500  4 900

 9.  52501-61000  700  81501-82000  6 000  102001-102500  11 300  162501-164500  10 200  196501-197000  4 700

10.  61001-62000  800  82001-82500  6 100  102501-103000  11 500  164501-166500  10 100  197001-197500  4 600

11.  62001-62500  1 000  82501-83000  6 300  103001-103500  11 600  166501-168500  10 000  197501-198000  4 500

12.  62501-63000  1 100  83001-83500  6 400  103501-104000  11 700  168501-170500  9 900  198001-198500  4 300

13.  63001-63500  1 200  83501-84000  6 500  104001-104500  11 900  170501-172500  9 800  198501-199000  4 200

14.  63501-64000  1 300  84001-84500  6 700  104501-105000  12 000  172501-174000  9 700  199001-199500  4 000

15.  64001-64500  1 500  84501-85000  6 800  105001-105500  12 100  174001-176000  9 600  199501-200000  3 900

16.  64501-65000  1 600  85001-85500  6 900  105501-106000  12 200  176001-178000  9 500  200001-200500  3 800

17.  65001-65500  1 700  85501-86000  7 100  106001-106500  12 400  178001-180000  9 400  200501-201000  3 600

18.  65501-66000  1 900  86001-86500  7 200  106501-107000  12 500  180001-181000  9 300  201001-201500  3 500

19.  66001-66500  2 000  86501-87000  7 300  107001-107500  12 600  181001-181500  9 100  201501-202000  3 300

20.  66501-67000  2 100  87001-87500  7 400  107501-108000  12 800  181501-182000  9 000  202001-202500  3 200

21.  67001-67500  2 300  87501-88000  7 600  108001-108500  12 900  182001-182500  8 900  202501-203000  3 000

22.  67501-68000  2 400  88001-88500  7 700  108501-109000  13 000  182501-183000  8 700  203001-203500  2 900

23.  68001-68500  2 500  88501-89000  7 800  109001-111000  12 900  183001-183500  8 600  203501-204000  2 800

24.  68501-69000  2 600  89001-89500  8 000  111001-113000  12 800  183501-184000  8 400  204001-204500  2 600

25.  69001-69500  2 800  89501-90000  8 100  113001-115000  12 700  184001-184500  8 300  204501-205000  2 500

26.  69501-70000  2 900  90001-90500  8 200  115001-117000  12 600  184501-185000  8 100  205001-205500  2 300

27.  70001-70500  3 000  90501-91000  8 400  117001-119000  12 500  185001-185500  8 000  205501-206000  2 200
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28.  70501-71000  3 200  91001-91500  8 500  119001-121000  12 400  185501-186000  7 900  206001-206500  2 100

29.  71001-71500  3 300  91501-92000  8 600  121001-123000  12 300  186001-186500  7 700  206501-207000  1 900

30.  71501-72000  3 400  92001-92500  8 700  123001-125000  12 200  186501-187000  7 600  207001-207500  1 800

31.  72001-72500  3 500  92501-93000  8 900  125001-127000  12 100  187001-187500  7 400  207501-208000  1 600

32.  72501-73000  3 700  93001-93500  9 000  127001-129000  12 000  187501-188000  7 300  208001-208500  1 500

33.  73001-73500  3 800  93501-94000  9 100  129001-131000  11 900  188001-188500  7 200  208501-209000  1 300

34.  73501-74000  3 900  94001-94500  9 300  131001-133000  11 800  188501-189000  7 000  209001-209500  1 200

35.  74001-74500  4 100  94501-95000  9 400  133001-135000  11 700  189001-189500  6 900  209501-210000  1 100

36.  74501-75000  4 200  95001-95500  9 500  135001-136500  11 600  189501-190000  6 700  210001-210500  900

37.  75001-75500  4 300  95501-96000  9 600  136501-138500  11 500  190001-190500  6 600  210501-211000  800

38.  75501-76000  4 500  96001-96500  9 800  138501-140500  11 400  190501-191000  6 400  211001-211500  600

39.  76001-76500  4 600  96501-97000  9 900  140501-142500  11 300  191001-191500  6 300  211501-212000  500

40.  76501-77000  4 700  97001-97500  10 000  142501-144500  11 200  191501-192000  6 200  212001-212500  400

41.  77001-77500  4 800  97501-98000  10 200  144501-146500  11 100  192001-192500  6 000  212501-213000  200

42.  77501-78000  5 000  98001-98500  10 300  146501-148500  11 000  192501-193000  5 900  213001-213500  100

4. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

 1.
 Illetmény 

(Ft/hó)
Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
 Kompen-  

záció (Ft/hó)
 Illetmény 

(Ft/hó)
Kompen-  

záció (Ft/hó)

 2.  1-4000  0  132001-132500  3 900  148501-149000  8 100  182001-182500  8 900  198501-199000  4 200

 3.  4001-12000  100  132501-133000  4 000  149001-149500  8 300  182501-183000  8 700  199001-199500  4 000

 4.  12001-20000  200  133001-133500  4 100  149501-150000  8 400  183001-183500  8 600  199501-200000  3 900

 5.  20001-28500  300  133501-134000  4 200  150001-150500  8 500  183501-184000  8 400  200001-200500  3 800

 6.  28501-36500  400  134001-134500  4 400  150501-151000  8 700  184001-184500  8 300  200501-201000  3 600

 7.  36501-44500  500  134501-135000  4 500  151001-151500  8 800  184501-185000  8 100  201001-201500  3 500

 8.  44501-52500  600  135001-135500  4 600  151501-152000  8 900  185001-185500  8 000  201501-202000  3 300

 9.  52501-61000  700  135501-136000  4 800  152001-152500  9 000  185501-186000  7 900  202001-202500  3 200
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10.  61001-69000  800  136001-136500  4 900  152501-153000  9 200  186001-186500  7 700  202501-203000  3 000

11.  69001-77000  900  136501-137000  5 000  153001-153500  9 300  186501-187000  7 600  203001-203500  2 900

12.  77001-85500  1 000  137001-137500  5 200  153501-154000  9 400  187001-187500  7 400  203501-204000  2 800

13.  85501-93500  1 100  137501-138000  5 300  154001-154500  9 600  187501-188000  7 300  204001-204500  2 600

14.  93501-101500  1 200  138001-138500  5 400  154501-155000  9 700  188001-188500  7 200  204501-205000  2 500

15. 101501-110000  1 300  138501-139000  5 500  155001-155500  9 800  188501-189000  7 000  205001-205500  2 300

16. 110001-118000  1 400  139001-139500  5 700  155501-156000  10 000  189001-189500  6 900  205501-206000  2 200

17. 118001-123500  1 500  139501-140000  5 800  156001-156500  10 100  189501-190000  6 700  206001-206500  2 100

18. 123501-124000  1 600  140001-140500  5 900  156501-157000  10 200  190001-190500  6 600  206501-207000  1 900

19. 124001-124500  1 800  140501-141000  6 100  157001-157500  10 300  190501-191000  6 400  207001-207500  1 800

20. 124501-125000  1 900  141001-141500  6 200  157501-158500  10 500  191001-191500  6 300  207501-208000  1 600

21. 125001-125500  2 000  141501-142000  6 300  158501-160500  10 400  191501-192000  6 200  208001-208500  1 500

22. 125501-126000  2 200  142001-142500  6 500  160501-162500  10 300  192001-192500  6 000  208501-209000  1 300

23. 126001-126500  2 300  142501-143000  6 600  162501-164500  10 200  192501-193000  5 900  209001-209500  1 200

24. 126501-127000  2 400  143001-143500  6 700  164501-166500  10 100  193001-193500  5 700  209501-210000  1 100

25. 127001-127500  2 600  143501-144000  6 800  166501-168500  10 000  193501-194000  5 600  210001-210500  900

26. 127501-128000  2 700  144001-144500  7 000  168501-170500  9 900  194001-194500  5 500  210501-211000  800

27. 128001-128500  2 800  144501-145000  7 100  170501-172500  9 800  194501-195000  5 300  211001-211500  600

28. 128501-129000  2 900  145001-145500  7 200  172501-174000  9 700  195001-195500  5 200  211501-212000  500

29. 129001-129500  3 100  145501-146000  7 400  174001-176000  9 600  195501-196000  5 000  212001-212500  400

30. 129501-130000  3 200  146001-146500  7 500  176001-178000  9 500  196001-196500  4 900  212501-213000  200

31. 130001-130500  3 300  146501-147000  7 600  178001-180000  9 400  196501-197000  4 700  213001-213500  100

32. 130501-131000  3 500  147001-147500  7 700  180001-181000  9 300  197001-197500  4 600   

33. 131001-131500  3 600  147501-148000  7 900  181001-181500  9 100  197501-198000  4 500   

34. 131501-132000  3 700  148001-148500  8 000  181501-182000  9 000  198001-198500  4 300   
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A Kormány 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

A Kormány a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 11.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére köteles köztulajdonban 
álló gazdasági társaságokra és a  belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését a  felügyelőbizottságának 
javaslata alapján vállaló köztulajdonban álló gazdasági társaságokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  belső ellenőrzés: a  belső ellenőrzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói 

tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott 
eljárással értékeli és javítja a  kockázatkezelési, a  kontroll és az  irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal 
segíti a szervezeti célok megvalósítását;

2.  belső ellenőrzési vezető: a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési egységének vezetője, ha 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 
személy;

3.  bizonyosságot adó tevékenység: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott fogalom;

4.  gazdasági társaság első számú vezetője: az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető tisztségviselő, több vezető 
tisztségviselő, vagy vezető tisztségviselőkből álló testület esetén a  társaság operatív irányítási jogkörrel 
rendelkező vezetője;

5.  integritás: a  köztulajdonban álló gazdasági társaság szabályszerű, a  köztulajdonban álló gazdasági társaság 
célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése;

6.  nemzetközi belső ellenőrzési standardok: a  Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott, a  Belső 
Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Keretrendszere által meghatározott, kötelezően alkalmazandó 
elemek (Küldetés, Alapelvek, Belső ellenőrzés definíciója, Etikai kódex, Normák);

7.  szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra 
vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a  köztulajdonban álló gazdasági társaság 
célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér;

8.  tanácsadó tevékenység: a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője vagy a felügyelőbizottság 
részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső 
ellenőrzési vezető és a  megbízó a  megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy 
a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

3. A gazdasági társaság első számú vezetőjének a belső kontrollrendszer kialakításával és 
működtetésével összefüggő feladatai

3. § (1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője felelős a  belső kontrollrendszer keretében 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő
a) kontrollkörnyezet,
b) integrált kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer, és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
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 (2) A  belső kontrollrendszer kialakítása és fejlesztése során a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú 
vezetője figyelembe veszi a társaság legfőbb szerve, a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság, valamint a külső 
ellenőrzés és a belső ellenőrzés által a nemzetközi és hazai standardok és jó gyakorlatok ismeretében megfogalmazott 
ajánlásokat és javaslatokat.

 (3) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a  köztulajdonban álló gazdasági társaság belső 
kontrollrendszerét – a  szektor specifikus eltérések figyelembevételével – az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter által az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelv megfelelő alkalmazásával 
alakítja ki és működteti.

4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakít ki, amelyben
a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak, ismertek 

és elfogadottak,
b) az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra jön létre,
c) a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak,
d) az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
e) a humánerőforrás-kezelés átlátható,
f ) a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított,
g) a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött.

 (2) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a  jogszabályoknak való szervezeti megfeleléssel 
kapcsolatos intézkedések meghozatalakor figyelembe veszi az alábbi megfelelési alapelveket:
a) a  jogszabályoknak való megfelelés és az  etikus működés összekapcsolása a  köztulajdonban álló gazdasági 

társaság működési céljaival,
b) az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése,
c) a  megfelelési intézkedéseknek a  köztulajdonban álló gazdasági társaság összes tevékenységi körében és 

vezetési szintjén való érvényesítése,
d) a  megfelelést támogató szervezeti egység vagy megfelelési tanácsadó részéről tájékoztatás nyújtása 

a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére a megfelelési kockázatokat bejelentő 
személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedésekről, a kockázattal érintett szervezeti 
egységekről és ezen intézkedések megtételéről,

e) a  köztulajdonban álló gazdasági társaság működése során észlelt jogszabálysértések megszüntetésének 
szervezeti szintű biztosítása.

 (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan stratégiát határoz meg, olyan szabályzatokat ad 
ki, valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 7/J.  § (3)  bekezdésében meghatározott követelmények 
teljesülését.

 (4) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője teljesítménymérési rendszert alakít ki és működtet 
a gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan.

 (5) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője szabályozza a szervezeti integritást sértő események 
kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

 (6) A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza
a) a bejelentett vagy feltárt kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket és eljárási szabályokat,
f ) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
g) a bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a bejelentésből eredő szakmai 

következtetések hasznosítására vonatkozó szabályokat.
 (7) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít ki, amely minden 

tevékenységi kör esetében alkalmas az  etikai értékek és az  integritás érvényesítésének biztosítására, valamint 
a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.

5. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője integrált kockázatkezelési rendszert működtet, 
amelynek keretében azonosítja és elemzi a  köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységében rejlő és 
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a  szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az  egyes kockázatokkal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos 
nyomon követési módját és eljárásrendjét.

6. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaságon belül olyan 
kontrolltevékenységeket alakít ki, amelyek biztosítják a  kockázatok azonosítását és kezelését, ezzel hozzájárulnak 
a  köztulajdonban álló gazdasági társaság céljainak eléréséhez, valamint erősítik a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság integritását.

 (2) A  kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a  kontrollok kiépítését, 
különösen
a) a döntések dokumentumainak előkészítése,
b) a  döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsági 

vizsgálata,
c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint
d) a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások
vonatkozásában.

 (3) A (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

7. § (1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a  belső és külső információáramlás biztosítása 
érdekében információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet.

 (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a szervezeti integritást sértő események és panaszok 
bejelentése és kezelése érdekében bejelentőrendszert alakít ki és működtet a  gazdasági társaság működésének 
megfelelően, az egyes ágazati szabályozások figyelembevétele mellett.

8. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője kialakítja a  köztulajdonban álló gazdasági társaság 
tevékenységének, valamint a  célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, amely az  operatív 
tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől 
függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

4. Megfelelést támogató szervezeti egység

9. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató 
szervezeti egységet hoz létre, amely közvetlenül a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének 
alárendelve végzi a munkáját. Ha a megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság számára a gazdasági társaság tevékenységének természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet 
jelent, és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hitelt érdemlően igazolni tudja a tulajdonosi 
jogok gyakorlójának, hogy a megfelelési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan, úgy elegendő egy személy 
megfelelési tanácsadót kijelölni. A  megfelelési tanácsadói feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében is 
biztosítható.

 (2) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja, hogy – a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége, valamint pénzügyi erőforrásai arányában 
–
a) a  megfelelést támogató szervezeti egység a  működtetéshez szükséges számú, képzettségű és szakmailag 

alkalmas munkatárssal, anyagi erőforrással, és
b) a  megfelelést támogató szervezeti egység, valamint a  megfelelési tanácsadó (a  továbbiakban együtt: 

megfelelésért felelős) a  működéshez szükséges és a  feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai 
függetlenséggel és információhoz való hozzáféréssel rendelkezzen.

 (3) A megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, 
akkor megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy 
jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési tanácsadónak vagy megfelelést támogató szervezeti 
egység esetében legalább egy megfelelési tanácsadónak legalább kétéves, a  végzettségének megfelelő szakmai 
gyakorlattal kell rendelkeznie.

 (4) A megfelelési tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti.
 (5) Megfelelési tanácsadónak egy időben nem jelölhető ki a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőre.
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 (6) A megfelelési tanácsadónak – beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is – nem jelölhető ki
a) a  tulajdonos képviselőjének, a  köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, első 

számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelőbizottság tagjának a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény szerinti hozzátartozója,

b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói tevékenységet 
végző személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,

c) akitől az adott feladat tárgyilagos végrehajtása egyéb okból nem várható el.

10. § (1) A megfelelésért felelős feladata:
a) annak elősegítése, hogy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a  tevékenységére és 

működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi 
rendelkezésekkel,

b) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, 
amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,

c) a  köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a  gazdasági társaság 
célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a  tevékenységi körére vonatkozó 
szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,

d) a  feltárt hiányosságok megszüntetése és a  kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok 
feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,

e) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a köztulajdonban 
álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,

f ) a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának 
támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével,

g) a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek 
a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője általi meghatalmazás 
alapján a  köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és 
visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával 
kapcsolatos feladatok ellátása,

h) a  jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.

 (2) A  megfelelésért felelős az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. A köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.

5. Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

11. § (1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője – a  3.  § (3)  bekezdése szerinti irányelvben 
meghatározottak szerint a  megfelelésért felelős által előkészített – nyilatkozatban értékeli a  köztulajdonban álló 
gazdasági társaság belső kontrollrendszerét.

 (2) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megküldi az  (1)  bekezdésben meghatározott 
nyilatkozatot a felügyelőbizottság részére.

 (3) A  felügyelőbizottság a  nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a  felügyelőbizottság nem 
fogadja el a nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti.

 (4) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkozatot 
– a  felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt – tájékoztatásul megküldi a  társaság legfőbb szerve és 
a tulajdonosi joggyakorló részére.

 (5) A  felügyelőbizottság a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét intézkedési terv készítésére 
kötelezi, ha a  nyilatkozatot nem fogadja el, vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat erre vonatkozó pontját tölti ki. Az intézkedési tervet a köztulajdonban 
álló gazdasági társaság első számú vezetője tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére. Az intézkedési 
terv végrehajtásáról a gazdasági társaság első számú vezetője az abban meghatározott végső határidőt követő 15 
napon belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a társaság legfőbb szervének.
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 (6) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál év közben változás történik az első számú vezető személyében, vagy 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén 
a távozó első számú vezető köteles a nyilatkozatot az  irányelvben meghatározottak szerint az addig eltelt időszak 
vonatkozásában kitölteni, és a jogutód nélküli megszűnés kivételével az új első számú vezetőnek, valamint a jogutód 
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli. 
Jogutód nélküli megszűnés esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó iratkezelési szabályoknak 
megfelelően kell a nyilatkozatot megőrizni.

6. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzése

12. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.
 (2) A  belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – a  felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával – 

külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.
 (3) A felügyelőbizottság és a belső ellenőrzési vezető jogosult

a) ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy
b) speciális szakértelem szükségessége esetén
külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének.

 (4) A  belső ellenőrzési tevékenység (2) és (3)  bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodás 
rendelkezik a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek és kötelezettségek ellátásának módjáról, 
valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről és annak feltételeiről.

 (5) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás 
jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni – meg kell 
felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételeknek, azzal, hogy a  külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai 
gyakorlattal kell rendelkeznie.

 (6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem 
szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz 
elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.

 (7) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaság a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához külső szolgáltatót is igénybe 
vesz, a  köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei együttműködnek a  külső szolgáltatóval és a  külső 
szolgáltató által rendelkezésre bocsátott személyekkel. A külső szolgáltató vezetője a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság belső ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik.

13. § (1) A  belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a  nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

 (2) A belső ellenőrzési alapszabályt a felügyelőbizottság hagyja jóvá, amely tartalmazza
a) a belső ellenőrzési tevékenység célját és hatókörét,
b) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység felhatalmazását és felelősségét,
c) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység helyét a szervezeten belül,
d) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység beszámolási kötelezettségét és kapcsolattartását 

a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője, az  igazgatóság, a  felügyelőbizottság és 
a tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában,

e) a  belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység hozzáférését a  belső ellenőrzési tevékenysége 
elvégzéséhez szükséges adatokhoz, személyekhez és fizikai eszközökhöz.

 (3) A  belső ellenőrzési kézikönyvet a  belső ellenőrzési alapszabályban meghatározottaknak megfelelően 
a  felügyelőbizottság vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hagyja jóvá, amely 
tartalmazza
a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási szabályokat,
b) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
c) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat,



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 189

d) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
e) az  ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség 

vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.

 (4) A belső ellenőr a bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységen kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság más 
tevékenysége végrehajtásába nem vonható be, nem vehet részt annak operatív működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, így különösen
a) a  belső ellenőrzési egységre vonatkozó döntések kivételével a  köztulajdonban álló gazdasági társaság 

működésével kapcsolatos döntések meghozatalában,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében,
c) a  belső ellenőrzési szervezetre vonatkozó pénzügyi tranzakciók kivételével pénzügyi tranzakciók 

kezdeményezésében vagy jóváhagyásában, valamint kötelezettségek vállalásában,
d) a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 

tevékenységének irányításában, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső ellenőrzést végző 
személyt vagy szervezeti egységet,

e) a belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok kivételével a belső szabályzatok elkészítésében,
f ) a  belső ellenőrzésre vonatkozó intézkedési terv kivételével a  köztulajdonban álló gazdasági társaság 

intézkedési terveinek elkészítésében.
 (5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység a tevékenységét független, befolyástól mentes, pártatlan 

és tárgyilagos módon végzi.
 (6) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési 

terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések lehetőségének figyelembevételével állítja össze.
 (7) A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításait, következtetéseit és a javaslatait tartalmazó ellenőrzési jelentést.

14. § (1) A  belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenysége kiterjed a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság minden tevékenységére, különösen az árbevétel és a költségek és ráfordítások, valamint a várható eredmény 
tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az  eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak 
a vizsgálatára.

 (2) A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli különösen
a) a  belső kontrollrendszer kiépítését, működését, továbbá a  jogszabályoknak és a  szabályzatoknak való 

megfelelőségét, valamint a  belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és 
eredményességét,

b) a  rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a  vagyon megóvását és gyarapítását, valamint 
az elszámolások megfelelőségét,

c) a stratégiai és operatív döntések meghozatalát,
d) az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését,
e) a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsmentet és a számonkérhetőség biztosítását.

 (3) A belső ellenőr megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok 
csökkentése, a  szabálytalanságok és visszaélések megelőzése, feltárása, valamint a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság eredményességének növelése, továbbá a belső kontrollrendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében.

 (4) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések 
alapján készült intézkedési terveket.

 (5) A  belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatai 
lehetnek különösen
a) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének támogatása az egyes megoldási lehetőségek 

elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján,
b) a  pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb 

gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása,
c) a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére szakértői támogatás nyújtása 

a  kockázatok és a  szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a  teljesítménymenedzsmentre 
vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése érdekében,

d) tanácsadás biztosítása a  szervezeti struktúrák racionalizálása, és a  változásmenedzsment területe 
vonatkozásában,

e) konzultáció, tanácsadás biztosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére,
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f ) javaslatok megfogalmazása a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése eredményességének növelése 
és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

 (6) A  belső ellenőrzést végző személy – beleértve a  külső szolgáltató által kijelölt személyeket is – a  személye 
vonatkozásában fennálló összeférhetetlenségre tekintettel nem vehet részt olyan belső ellenőrzési tevékenységben, 
amely tekintetében vele szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok állnak fenn:
a) a  tulajdonos képviselőjének, a  köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, első 

számú vezetőjének, az  igazgatóság tagjának, a  felügyelőbizottság tagjának, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság ellenőrzés alá vont szervezeti egysége munkavállalójának a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti hozzátartozója,

b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési tevékenységet végző személy és annak 
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,

c) korábban részt vett az ellenőrzött szervezeti egység tevékenységében, a feladatellátásának a megszűnésétől 
számított egy évig,

d) az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységgel közös, valamint az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó program, 
projekt vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a projekt lezárását, vagy a feladat elvégzését követő egy 
évig,

e) az adott feladat tárgyilagos végrehajtása tőle egyéb okból nem várható el.
 (7) A belső ellenőrt érintő összeférhetetlenségről a belső ellenőrzési vezető az összeférhetetlenség okának tudomására 

jutásától számított 10 napon belül határoz. A  belső ellenőrzési egység vezetőjének, vagy az  egyszemélyi belső 
ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén a felügyelőbizottság az összeférhetetlenség okának tudomására 
jutásától számított 10 napon belül határoz. A  döntés meghozataláig az  összeférhetetlenségben érintett személyt 
az adott ellenőrzésben való részvétel alól fel kell menteni.

15. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata
a) a belső ellenőrzési alapszabály és a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
b) a  kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a  felügyelőbizottság 

jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
d) az ellenőrzések összehangolása,
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség 

vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja merül fel, a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, valamint 
a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének érintettsége esetén a  felügyelőbizottság 
haladéktalan tájékoztatása a belső ellenőrzés eszközeivel feltárt adatokról és javaslattétel a megfelelő eljárások 
megindítására,

f ) a  lezárt belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása, valamint annak megküldése a  köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetője és a  felügyelőbizottság részére a  belső ellenőrzési alapszabályban 
meghatározottaknak megfelelően,

g) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető

a) gondoskodik arról, hogy a  belső ellenőrzési tevékenységet a  nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak 
megfelelően lássák el,

b) gondoskodik a  belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az  ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, valamint 
a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,

c) biztosítja a  belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében éves képzési tervet készít és 
gondoskodik annak megvalósításáról,

d) tájékoztatja a felügyelőbizottságot és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét az éves 
ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,

e) kialakítja és működteti a belső ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek nyilvántartását,
f ) gondoskodik arról, hogy a  belső ellenőrzést végzők tevékenységüket a  belső ellenőrzési tevékenység 

során kezelt adatokat illetően az  adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások 
figyelembevételével végezzék.
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16. § (1) A  belső ellenőrzési vezetőnek joga van a  felügyelőbizottsághoz fordulni, továbbá meghívottként tanácskozási 
joggal részt venni a  felügyelőbizottság és – ha az  adott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál működik – 
az auditbizottság ülésein.

 (2) A belső ellenőr tevékenysége során jogosult
a) a köztulajdonban álló gazdasági társaság helyiségeibe – a köztulajdonban álló gazdasági társaság biztonsági 

előírásaira, munkarendjére figyelemmel – belépni,
b) a  köztulajdonban álló gazdasági társaságnál – a  külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és 

minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával – az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített 
adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, indokolt 
esetben – kizárólag a feltétlenül szükséges időre – az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett 
jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni,

c) a  köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely munkavállalójától vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személytől írásban vagy szóban felvilágosítást kérni,

d) a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben a belső 
ellenőrzési vezető jóváhagyásával információt kérni más szervektől,

e) a vizsgálatba további szakértő bevonását kezdeményezni.
 (3) A belső ellenőr a tevékenysége során

a) végrehajtja a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési programban foglaltakat,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja,
c) objektív véleménye kialakításához szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálja,
d) megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a  valóságnak megfelelően írásba foglalja, és 

azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztja,
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség 

vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek, a belső ellenőrzési 
vezető érintettsége esetén a felügyelőbizottságnak,

f ) a belső ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével egyezteti, a belső ellenőrzési 
jelentést elkészíti, a  belső ellenőrzési jelentés aláírását követően a  lezárt belső ellenőrzési jelentést a  belső 
ellenőrzési vezetőnek átadja,

g) ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról 
haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek,

h) az  eredeti dokumentumokat az  ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatja, valamint, ha 
az  ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség 
vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében 
a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, a szervezeti egység vezetőjének 
érintettsége esetén annak felettese részére jegyzőkönyv alapján átadja,

i) a köztulajdonban álló gazdasági társaság szervezeti egységeinél a biztonsági szabályokat és a munkarendet 
figyelembe veszi,

j) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrzi,
k) az ellenőrzési tevékenységet a 13. § (3) bekezdése szerinti kézikönyvben meghatározott módon megfelelően 

dokumentálja, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat – az adatvédelmi és a minősített adatok 
védelmére vonatkozó előírások betartásával – az ellenőrzés dokumentációjához csatolja.

17. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzött szervezeti egység vezetője jogosult
a) az  ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat bemutatását kérni, ennek hiányában 

az együttműködést megtagadni,
b) az ellenőrzés vonatkozó megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre választ 

kapni.

18. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői és munkavállalói kötelesek
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni,
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b) a  belső ellenőr részére szóban vagy írásban a  kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, 
a  dokumentációkba a  betekintést biztosítani, kérés esetén az  eredeti dokumentumokat – másolat és 
jegyzőkönyv ellenében – az ellenőrnek a megadott határidőre átadni,

c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket 
és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig 
végrehajtani, arról a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt 
tájékoztatni,

d) a belső ellenőrök számára a helyszíni ellenőrzés lefolytatásához megfelelő munkakörülményeket biztosítani.

19. §  A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze. A tárgyévet követő évre vonatkozó éves 
ellenőrzési tervet benyújtja a  felügyelőbizottság részére. A  felügyelőbizottság a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság első számú vezetője és a  tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével a  tárgyévet 
megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.

20. § (1) A  belső ellenőrzési vezető az  ellenőrzés megkezdéséről értesíti az  ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét, ennek 
keretében tájékoztatást ad az  ellenőrzés céljáról és formájáról, valamint az  ellenőrzés várható időtartamáról. 
Az előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsíthatja az ellenőrzés 
eredményes lefolytatását. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezető dönt.

 (2) A  belső ellenőr az  ellenőrzést szükség szerint a  helyszínen, valamint adatbekérés útján, elsősorban az  ellenőrzés 
tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó információk és dokumentumok alapján a  belső kontrollrendszer 
értékelésével, valamint az ellenőrzési programban meghatározottak szerint hajtja végre.

 (3) Az  ellenőrzést vezető belső ellenőr (a  továbbiakban: vizsgálatvezető) gondoskodik az  ellenőrzés összehangolt, 
az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról.

21. § (1) Az ellenőrzési program végrehajtása során, annak eredményeként a belső ellenőr a megállapításait, következtetéseit 
és javaslatait belső ellenőrzési jelentésben foglalja össze.

 (2) A belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont következtetésekért és a kapcsolódó javaslatokért 
a vizsgálatvezető, a megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők felelősek.

 (3) A  belső ellenőr a  belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat elegendő, megbízható, érdemi és hasznos ellenőrzési 
bizonyítékokkal támasztja alá.

 (4) A belső ellenőr a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat lényegre törően és világosan fogalmazza meg 
úgy, hogy
a) az  ellenőrzési programban meghatározott, az  ellenőrzés célját, tárgyát és hatókörét képező tevékenység 

objektíven értékelhető legyen,
b) rávilágítson a tevékenységgel kapcsolatos kockázatokra és kontrollhiányosságokra,
c) a javaslatok végrehajthatóak legyenek, teljesítésük pedig ellenőrizhető és számon kérhető legyen.

 (5) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltet minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív 
megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a  vizsgált tevékenységről szóló belső ellenőrzési 
jelentés teljességét.

 (6) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentés elkészítésénél értékel minden, az ellenőrzött szervezeti egységek és egyéb 
felek által rendelkezésükre bocsátott információt és véleményt.

 (7) A  belső ellenőr a  belső ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az  ellenőrzés eredményét és a  feltárt 
hiányosságokat összefoglaló értékelést ad.

22. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak kivonatát egyeztetés céljából megküldi 
az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá azon szervezeti egységek vezetőinek, melyekre vonatkozóan 
a belső ellenőrzési jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együtt: érintettek).

 (2) A  belső ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetését a  belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell 
lefolytatni.

 (3) Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető javaslata alapján a belső ellenőrzési vezető dönt, 
amelyről írásbeli tájékoztatást ad, és megindokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy egyeztető megbeszélést 
összehívását kezdeményezi.

 (4) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit és 
a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.
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 (5) Ha az  érintett a  megállapításokat vitatja, bármelyik fél kezdeményezésére egyeztető megbeszélést kell tartani. 
Az  egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a  megbeszélés eredményét. Amennyiben 
az  egyeztetések ellenére véleménykülönbség marad fenn a  belső ellenőrzés és az  ellenőrzött fél között, úgy 
az  ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének különvéleményét a  belső ellenőrzés megjeleníti a  belső ellenőrzési 
jelentésben.

23. § (1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a  lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát 
megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és szükség esetén felhívja az intézkedési terv elkészítésére.

 (2) Ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes 
megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 
gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.

 (3) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, 
valamint a javaslattal érintett szervezeti egység vezetője felelős.

 (4) Az  intézkedési tervet a  szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a  vonatkozó határidők 
megjelölésével készíti el az  ellenőrzött szervezeti egység vezetője. Az  intézkedési tervben az  egyes feladatokhoz 
kapcsolódó határidőket úgy határozza meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Ha a feladat jellege egy éven túl 
mutat, akkor részfeladatokat, valamint részhatáridőket határoz meg, ahol ez értelmezhető.

 (5) Az  intézkedési terv jóváhagyásáról – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetője dönt.

 (6) Az  ellenőrzött szervezeti egység vezetője az  intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról 
az  intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul 
megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.

 (7) A  (6)  bekezdésben meghatározott beszámoló – az  intézkedési tervvel összehasonlítható módon – tartalmazza 
a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát.

 (8) A  belső ellenőrzési vezető a  (6)  bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján nyilvántartást vezet, amellyel 
a  belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a  vonatkozó intézkedési terveket és azok 
végrehajtását nyomon követi.

24. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza
a) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását önértékelés 

alapján,
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,
c) az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.

 (2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést benyújtja a felügyelőbizottság részére és 
tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére. A felügyelőbizottság 
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetője az  éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a  társaság legfőbb 
szervének.

7. Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az e rendeletben meghatározottakat 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.
 (2) A 11. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot első alkalommal a 2020. év tekintetében kell elkészíteni a 2021. évben.

27. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 
8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, a 4. §, a 7. § 1–3. pontja, valamint a 8. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § 
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, a 6. §, a 7. § 4. pontja és a 8. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § 5–9. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV.  törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § 10.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi XCXV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. § 11–19. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV.  törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (6)  bekezdés 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) 
Korm. rendelet a következő II/B. fejezettel egészül ki:
„II/B. FEJEZET
KÖZÖS HIVATALI SZERVEZET
4/B. § (1) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös biztonsági vezető a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök
a) kormányzati igazgatási és
b) politikai
munkaszervezete esetében a biztonsági vezető feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában 
elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a biztonsági vezető az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti minősített 
adatot kezelő szervvel
a) munkaviszonyban,
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
c) közszolgálati jogviszonyban,
d) közalkalmazotti jogviszonyban,
e) bírói, igazságügyi, ügyészi szolgálati jogviszonyban,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti 
hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
g) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban
áll.
(3) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös titkos ügykezelő feladatait az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősített 
adatot kezelő szervek vonatkozásában ellátja.”
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2. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és 
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a  rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül 
ki:
„(3) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök
a) kormányzati igazgatási és
b) politikai
munkaszervezete esetében a  rendszerbiztonsági felügyelő, valamint a  rendszeradminisztrátor a  jogszabályokban 
meghatározott feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában elláthatja.”

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § 
(5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az Áht. 10.  § (4a) és (4b)  bekezdése és a  (4)  bekezdés szerinti költségvetési szerv (a  továbbiakban együtt: gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait]
„c) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv 
az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint”
[látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.]

 (2) Az Ávr. 9. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  Miniszterelnöki Kormányiroda gazdasági szervezeti feladatai ellátására a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 6/B. § (2) bekezdésében kijelölt szerv a központi 
költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti kezelésű 
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – az 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában 
meghatározott előirányzatok kivételével – a  tervezéssel, az  előirányzatok módosításának, átcsoportosításának 
és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással és a  beszámolással 
kapcsolatos feladatokat a  gazdasági szervezete útján, a  9.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti megállapodás alapján 
látja el. A megállapodásban rögzíteni kell az Áht.-ban és az e rendeletben, továbbá az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet) meghatározott 
kötelezettségek teljesítését biztosító feltételeket, továbbá a  költségvetési szervi előirányzatok, a  fejezeti kezelésű 
előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok tekintetében ellátandó feladatokat, hatásköröket.”

4. §  Az Ávr. 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, e rendelet gazdasági 
vezetőre meghatározott követelményeit)
„c) törvény vagy kormányrendelet által kijelölt, a Kormány vagy a miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv gazdasági szervezete vezetőjére”
[kell alkalmazni, kivéve ha az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési 
szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott követelményeknek 
és a  költségvetési szerv vezetője a  9.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte. Az  e  bekezdésben 
meghatározott esetben a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásáért az a) és b) pontban meghatározott személy felel 
az e bekezdésben meghatározott kivétellel.]

5. §  Az Ávr. 52. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kötelezettséget vállaló szerv vezetője írásban kötelezettségvállalási joggal ruházhatja fel)
„e) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv 
alkalmazásában álló személyt.”
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6. §  Az Ávr. 55. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén)
„cd) a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa e rendelet előírásainak 
megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,”
(írásban jogosult.)

7. §  Az Ávr.
 1. 9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(4a) és (4b)” szövegrész helyébe a „(4a)–(4c)” szöveg,
 2. 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „vezetőjére” szövegrész helyébe a „vezetőjére, illetve” szöveg,
 3. 11. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „a) és b) pontban” szövegrész helyébe az „a)–c) pontban” szöveg,
 4. 52. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetőjét.” szövegrész helyébe a „vezetőjét, valamint” szöveg,
 5. 75.  § (6a)  bekezdésében, 75/A.  §-ában, 102/D.  § (5a)  bekezdésében, 102/E.  § (2)  bekezdésében és 102/F.  § 

(2) bekezdés c) pontjában az „a támogató” szövegrész helyébe az „a támogató vagy a támogató nevében eljáró 
szervezet” szöveg,

 6. 100. § (3) bekezdésében az „a támogatónak” szövegrész helyébe az „a támogatónak vagy a támogató nevében 
eljáró szervezetnek” szöveg,

 7. 100. § (3) bekezdésében, 101. §-ában, 101/A. § (5) bekezdésében és a 102/F. § (1) és (2) bekezdésének nyitó 
szövegrészében az „A támogató” szövegrész helyébe az „A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet” 
szöveg,

 8. 102/E. § (1) bekezdésében a „támogató” szövegrészek helyébe a „támogató vagy a támogató nevében eljáró 
szervezet” szöveg,

 9. 102/E. § (1) bekezdésében az „a támogatót” szövegrész helyébe az „a támogatót vagy a támogató nevében 
eljáró szervezetet” szöveg,

10. 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.)” szövegrész helyébe az „a Ktfr.” szöveg,

11. 5. mellékletében foglalt táblázat A:5a mezőjében a „szerve” szövegrész helyébe a „szerve, a 9. § (5b) bekezdése 
szerinti szervezet” szöveg,

12. 5. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a „szerv,” szövegrész helyébe a „szerv, a 9. § (5b) bekezdése 
szerinti szervezet” szöveg,

13. 5.  mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjében az „alapjai kezelő szerve” szövegrész helyébe az „alapjai 
kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,

14. 5.  mellékletében foglalt táblázat A:11 mezőjében az „alapjai kezelő szerve,” szövegrész helyébe az „alapjai 
kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet,” szöveg,

15. 5. mellékletében foglalt táblázat A:14, A:21 és A:22 mezőjében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, 
a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,

16. 5. mellékletében foglalt táblázat A:14b, A:15 és A:17 mezőjében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, a 9. § 
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,

17. 5. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „költségvetési 
szerv, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,

18. 6.  mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében a  „szerve” szövegrész helyébe a  „szerve, vagy a  9.  § 
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szövegrész,

19. 6. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv vagy a 9. § (5b) bekezdése 
szerinti szervezet” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti az Ávr.
1. 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „illetve” szövegrész,
2. 52. § (4) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.
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4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) 2.  §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti 
kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és 
b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – a beszámolási és könyvvezetési feladatokat a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda látja el.”

10. §  Az Áhsz. 31. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt 
előirányzatok tekintetében – az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok 
kivételével – az  éves beszámoló elkészítéséért az  Ávr. 1.  melléklet I.  pont 21.  alpont nyitó szövegrészében 
meghatározott fejezetet irányító szerv vezetője és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti gazdasági szervezet vezetője 
egyetemlegesen felelősek.
(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt előirányzatok tekintetében – az Ávr. 
1.  melléklet I.  pont 21.  alpont a) és b)  pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – az  éves beszámolót 
a (4) bekezdés szerinti személyek a hely és a kelet feltüntetésével írják alá.”

11. §  Az Áhsz. 32. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén 
– a Szerencsejáték Felügyelet és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével – az (1) bekezdés szerinti feladatokat 
az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet látja el.
(6) A  központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén 
– a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével – az (1a) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az irányító 
szerv vezetője a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz 
napon belül felülvizsgálja, és annak javítására, kiegészítésére vonatkozó észrevételeit az  Ávr. 9.  § (5b)  bekezdése 
szerinti szervezet részére megküldi. A javítások, kiegészítések elvégzését követően az Ávr. 9. § (5b) szerinti szervezet – 
a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben – jóváhagyja. Az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti 
szervezet az  e  bekezdés szerinti költségvetési szerv vonatkozásában elkészített és az  elektronikus adatszolgáltató 
rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolót a Kincstár általi elfogadását követő húsz 
napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt – a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva 
– az Ávr. 9.§ (5b) bekezdése szerinti szervezet részére tíz napon belül visszaküldi.
(7) A  központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok 
tekintetében a  fejezetet irányító szerv vagy a  fejezetet irányító szerv vezetőjének kijelölése alapján az  Ávr. 9.  § 
(5b)  bekezdése szerinti szervezet gazdasági vezetője a  fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves 
költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti, és a  Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi 
kivonattal együtt.”

12. §  Az Áhsz. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdést a  tulajdonosi joggyakorló által készített és a  központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezetébe sorolt, általa kezelt központi kezelésű előirányzatra – az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont 
b)  pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – elkészített 6.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti beszámoló 
esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fejezetet irányító szerv vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
kijelölése alapján az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe 
feltöltött éves költségvetési beszámolót a fenti határidőt követő tíz napon belül felülvizsgálja és – annak javításának, 
kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően – jóváhagyja. A Kincstár általi felülvizsgálat során jóváhagyott 
éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszternek is.”
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5. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az  érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 
szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, vagy törvényi, 
kormányrendeleti kijelölés alapján a gazdasági szervezetének feladatait ellátó államigazgatási szerv” szöveg lép.

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 6/B. §-sal 
egészül ki:
„6/B. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a Miniszterelnöki Kabinetirodával közös hivatali szervezet létrehozására 
jogosult.
(2) A Miniszterelnöki Kormányirodának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el.”

7. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6–11. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
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 módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing (a továbbiakban 
együttesen: közösségi agrármarketing) tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a  halfogyasztás 
népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az  Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.
(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja 
Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing 
feladatok ellátását, annak módját.”

3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és 
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló  
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: MTÜ Statútum) 4.  § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„a) a  turizmust, különösen a  turisztikai marketingtevékenységet, a  turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint 
annak külföldi és hazai kommunikációját, az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az  utazási és utazást 
közvetítői szerződést, a  falusi és agroturizmust, a  borturizmust, a  magyar bor egységes állami kommunikációját, 
az  egészségturizmust, a  szálláshely-szolgáltatást, a  lovas turisztikai szolgáltatást, az  idegenvezetést, 
a  konferenciaturizmust, a  nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az  ott folyó munka szakmai irányítását, 
valamint a  vendéglátást érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a  feladatait érintő előterjesztések közigazgatási 
egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a  turizmussal, a  turisztikai felsőoktatási képzéssel és 
szakemberképzéssel, valamint idegenforgalmi, turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakmunkásképzéssel és 
a vendéglátással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben,”

 (2) Az MTÜ Statútum 5. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„15. a  borturizmushoz kapcsolódó tevékenysége keretében kidolgozza a  magyar borkultúra, valamint a  magyar 
borvidékek hazai és külföldi népszerűsítését célzó programot, marketing-kommunikációs eszközök alkalmazásával 
támogatja a magyar bor egységes és magas színvonalú megjelenítését itthon és külföldön, kapcsolatot tart az érintett 
terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel,”
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4. §  Az MTÜ Statútum 4. § (1) bekezdés g) pontjában az „állami bormarketinget” szövegrész helyébe az „a magyar bor 
egységes állami kommunikációját” szöveg lép.

4. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 94/2018. 
Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)
„6. mozgóképszakmai hatóság működtetéséért”
(felelős tagja.)

6. §  A 94/2018. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II.  törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterként 
a miniszterelnök kabinetfőnökét jelöli ki.”

7. §  A 94/2018. Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszterelnök kabinetfőnöke a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a vendéglátásra, valamint
b) a magyar borturizmusra, valamint a magyar bor egységes kommunikációjára
vonatkozó jogszabályokat.”

8. § (1) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)
„e) – a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályok kivételével – a közösségi agrármarketingre”
(vonatkozó jogszabályokat.)

 (2) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében)
„n) a  12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak kivételével ellátja a  közösségi bormarketing kapcsán jelentkező 
valamennyi állami feladatot.”

9. §  A 94/2018. Korm. rendelet) 116. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„25. foglalkoztatáspolitikáért,
26. társadalmi párbeszédért”
[felelős tagja.]

10. §  A 94/2018. Korm. rendelet 11. alcíme a következő 137/D. és 137/E. §-sal egészül ki:
„137/D. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) – a  mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az  agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével – 
a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,
c) – az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszterrel együttműködve – a foglalkoztatás elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási 
rehabilitációt – és az álláskeresők támogatására,
d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
f ) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira
vonatkozó jogszabályokat.
(2) A  miniszter a  foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a  közfoglalkoztatás és a  foglalkoztatási 
rehabilitáció kivételével –
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve 
– életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és 
programok kialakításánál,
b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
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c) meghatározza a  foglalkoztatáspolitika és az  álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a  munkaerőpiaci 
szolgáltatások szabályait és irányítja a  munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos 
feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,
d) programokat dolgoz ki a  munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a  foglalkoztatási 
válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a  szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,
e) figyelemmel kíséri a  foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a  munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó 
prognózisokat,
f ) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében
fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a Kormány feladatkörében érintett tagjával 
együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt 
alakítására vonatkozó javaslatokat,
fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati 
feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb 
munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
gb) meghatározza az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve 
a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság 
követelményeit, és
gc) összehangolja az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében 
közreműködő szervek tevékenységét,
h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.
137/E. § A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel 
kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a  gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi 
érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, 
és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok 
feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az  érdekegyeztetés és a  társadalmi párbeszéd intézmény- és 
fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
d) gondoskodik a  civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának 
összehangolásáról.”

11. §  A 94/2018. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés j) pontjában a „kizárólagosan ellátja az állami bormarketing” szövegrész 
helyébe az „ellátja a magyar borturizmus, valamint a magyar bor egységes kommunikációja” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a 94/2018. Korm. rendelet
a) 64. § (1) bekezdés 4. és 12. pontja,
b) 70. §-a,
c) 77. §-a.

5. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

  Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 
32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. a  központi költségvetés LXIII. fejezeténél az  Innovációs és Technológiai Minisztérium és a  Kormánynak 
a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja”
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A Kormány 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosítása

1. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok, valamint a Magyar Nemzeti Bank és annak felügyelete alá tartozó gazdasági társságok kivételével – és”

2. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) belső ellenőr: költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott vagy polgári jogi jogviszony 
keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;”

 (2) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 
r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) tanácsadó tevékenység: a  költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező 
szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor 
közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná;”

3. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  költségvetési szerv vezetője a  belső kontrollrendszer koordinálására belső kontroll felelőst jelölhet ki. Belső 
ellenőr belső kontroll felelősnek nem jelölhető ki. Ha van a szervezetnél kijelölt integritás tanácsadó, akkor a belső 
kontroll felelős és az  integritás tanácsadó közötti együttműködést és feladatmegosztást egyértelműen meg kell 
határozni. A belső kontroll felelős feladata a költségvetési szerv vezetője és a  folyamatgazdák támogatása a belső 
kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében.”

4. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a  költségvetési szerv 
tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az  egyes 
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének 
módját.”

5. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési szerv vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely 
biztosítja, hogy a  megfelelő információk a  megfelelő időben eljussanak az  illetékes szervezethez, szervezeti 
egységhez, illetve személyhez.”
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6. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító 
szervnek. A  fejezetet irányító szerv vezetője a  tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az  államháztartásért 
felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A  nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva 
elektronikusan is megküldhető.”

7. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy kétévente a  belső kontrollrendszer 
témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési 
szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési 
vezetője kivételével – a  költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a  belső kontroll felelőst vagy 
az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév 
december 31-ig igazolja.”

8. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.
(2) A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési tevékenységet szervezeti egység létrehozásával biztosítja, amely 
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Ha a belső ellenőrzési szervezeti egység 
kialakítása a költségvetési szerv számára a költségvetési szerv tevékenységének jellege, mérete és összetétele alapján 
aránytalan terhet jelent, és a belső ellenőrzési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan, – az irányító szerv 
vezetőjének jóváhagyásával – egy fő belső ellenőr is elláthatja.
(3) Belső ellenőrzési vezetőnek az  nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább ötéves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményt akkor is alkalmazni kell, ha egy fő 
látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
(4) Központi költségvetési szervek esetében a fejezetet irányító szerv egyes ellenőrzési jogosítványait átruházhatja 
a középirányító szervre az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében.
(5) Az  Áht. 10.  § (4a) és (4b)  bekezdésében meghatározottak szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező 
központi költségvetési szervek belső ellenőrzését a  gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, 
vagy a fejezetet irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos 
jóváhagyásával lehet.
(6) A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot 
a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnél is elláthat.
(7) Ha egy központi költségvetési szerv gazdasági szervezete feladatainak ellátására törvény vagy kormányrendelet 
egy másik központi költségvetési szervet jelöl ki, a belső ellenőrzését is a kijelölt költségvetési szerv látja el.
(8) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési 
szervnél írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot az irányító szerv gazdasági szervezetének feladatait 
ellátó költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége is elláthat.
(9) A  helyi önkormányzat, a  helyi nemzetiségi önkormányzat, az  önkormányzatok társulása, és az  irányításuk alá 
tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján 
elláthatja
a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében 
foglalkoztatott belső ellenőr;
b) a  társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében 
foglalkoztatott belső ellenőr.
(10) A  közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a  belső ellenőrzést a  közös 
hivatal jegyzője alakítja ki.
(11) A  helyi önkormányzat, a  helyi nemzetiségi önkormányzat, az  önkormányzatok társulása, és az  irányításuk alá 
tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján 
elláthatja központilag egy, kijelölt költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egysége is.
(12) A  gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését a  gazdasági 
szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el.
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(13) Az a belső ellenőr, aki az (5), (6), (7), (8), (11) vagy a (12) bekezdés alapján egy másik központi vagy önkormányzati 
költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt) szerv vagy törvényi, 
kormányrendeleti kijelölés alapján a költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv belső 
ellenőreként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül nem végezhet ellenőrzést.”

9. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – az  e  rendeletben meghatározott 
feltételekkel – külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.
(2) A  központi költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének teljes kiszervezése a  fejezetet irányító szerv 
vezetőjének írásos jóváhagyásával történhet, amelyhez minisztérium, valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
esetében a  Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. A  gazdasági szervezettel rendelkező központi 
költségvetési szerv – a  kiszervezés mellett – legalább 1 fő belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban. Ettől eltérni csak a  fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez 
minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell 
kérni.
(3) Ha a  minisztérium, valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését külső szolgáltató bevonásával 
végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal 
elnöke a  szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a  minisztériumot, valamint 
a Miniszterelnöki Kormányirodát. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell 
tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért.
(4) A belső ellenőrzési vezető jogosult
a) ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy
b) speciális szakértelem szükségessége 
esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének.
(5) Ha a  belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be, a  külső 
szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az  esetben jogosult, ha a  külső szolgáltató megfelel 
a jogszabályokban meghatározott, minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.
(6) A  belső ellenőrzési tevékenység (1)  bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodásban 
rendelkezni kell a 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek és kötelességek ellátásának módjáról, 
valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak feltételeiről.
(7) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint, megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás 
jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni – meg kell 
felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési vezetőnek legalább ötéves, jogszabályban 
meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(8) A (7) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem 
szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz 
elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.
(9) Ha a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok 
társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv a belső ellenőrzési tevékenység ellátására külső szolgáltatót 
is igénybe vesz, a költségvetési szerv belső ellenőrei kötelesek a külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által kijelölt 
személyekkel együttműködni. A külső szolgáltató vezetője a költségvetési szerv belső ellenőrei felett utasítási joggal 
nem rendelkezik.”

10. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
17. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a  költségvetési szerv belső ellenőrzését az  irányító szerve, az  irányító szerv által kijelölt vagy törvény, 
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, az  ellátott szervre 
vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni. Az irányító szerv vagy a kijelölt szerv vezetője által 
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az ellátott szerv vezetőjének egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza a (2) bekezdésben 
meghatározottakat az ellátott költségvetési szerv vonatkozásában is.”

11. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem vehet 
részt bizonyosságot adót tevékenységben, ha
a) az ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti hozzátartozója;
b) korábban az  ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység – ide nem értve a  belső ellenőrzési egységet – 
tevékenységében részt vett, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül;
c) az  ellenőrzéssel érintett szakterülettel vagy szervezettel közös, illetve kapcsolódó program vagy feladat 
végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, illetve a  feladat elvégzését követő egy éven belül, valamint 
az ellenőrzött időszak tekintetében, amikor az ellenőrzött területen tevékenységet végzett;
d) fejezeti szintű belső ellenőrzési tevékenysége során olyan szervezetet ellenőrizne, amely vezetőjének munkáltatói 
jogköre alá tartozott, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül;
e) az adott bizonyosságot adó tevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.”

12. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  költségvetési szerv belső ellenőrzését az  irányító szerve, az  irányító szerv által kijelölt vagy törvény, 
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a  belső ellenőrzést ellátó 
szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító vagy kijelölt szervként, illetve a költségvetési szerv 
belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzési tevékenységek tervezésébe, amelyeket irányító vagy 
kijelölt szerv belső ellenőreként lát el, be kell vonnia az ellátott szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített 
stratégiai és éves ellenőrzési tervét az ellátott költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.”

13. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  belső ellenőrzési vezető – a  34.  § (1)  bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – minden egyes 
ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a  vizsgálatvezetőt, az  ellenőrzéseket lefolytató belső 
ellenőröket és szükség esetén az  ellenőrzésben részt vevő szakértőket. Vizsgálatvezetőnek az  jelölhető ki, aki 
legalább kétéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik. Szakértőnek az adott költségvetési 
szerv alkalmazottja is kijelölhető a  20.  §-ban a  belső ellenőrökre meghatározott összeférhetetlenségi szabályok 
figyelembevételével.”

14. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  költségvetési szerv belső ellenőrzését az  irányító szerve, az  irányító szerv által kijelölt vagy törvény, 
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a költségvetési szerv vezetője 
alatt az ellátott szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító vagy kijelölt szerv 
belső ellenőre az ellátott szerv belső ellenőreként jár el.”

15. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
49. § (3a) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) A  jegyző a  tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a  helyi önkormányzat által alapított 
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést  
– a  tárgyévet követően, legkésőbb a  zárszámadási rendelet elfogadásáig – a  képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra.
(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását 
követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek a fejezetet irányító 
szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései – belefoglalva a fejezetet 
irányító szerv éves ellenőrzési jelentését is – alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.”
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16. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek esetében 
a  11.  § (2)  bekezdésében, a  21.  § (5)  bekezdésében, a  22.  § (4)  bekezdésében, a  23.  §-ban, a  32.  § (1), (2), (5) és 
(6) bekezdésében, valamint a 49. § (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni.
(2) A  központi költségvetési szervek esetében a  belső ellenőrzési vezető a  14.  § (1)  bekezdésében, a  32.  § 
(1) bekezdésében, és a 49. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a fejezetet irányító szerv vezetője 
és a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője mellett – a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával – 
a  szakmai irányító szerv kérésére a  szakmai irányító fejezetet irányító szerv vezetője, valamint a  szakmai irányító 
fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére is megküldi.”

17. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
a következő 64. §-sal egészül ki:
„64. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról szóló 
342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés d) pontját 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

18. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  14. § (3) bekezdésében az „a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda által a tárgyévben végzett,” 

szövegrész helyébe az „a tárgyévben végzett, 13. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
2.  23. § (3) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
3.  31. § (7) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
4.  32. § (2) bekezdésében a „november 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig” szöveg,
5.  32. § (6) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
6.  52. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 15-ig” szöveg,
7.  60. §-ában az „e) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti a  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet
1.  1. § (2) bekezdés c) pontja,
2.  12. alcíme,
3.  52. § (5) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1.  1. melléklete az 1. melléklet és
2.  3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) Az  1. alcím a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Az  1.  § a  tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i  
2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. Belső ellenőrzési feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, 
gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles 
pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles 
könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles 
belső ellenőri (CIA), az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének 
okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési 
ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági 
vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.”

2. melléklet a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 65. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„65. Belső ellenőrzési feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
a) az alábbi szakirányú alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:
aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, 
okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser, gazdasági mérnök, gazdasági agrármérnök, 
műszaki menedzser, vagy
ab) olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba 
vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,
b) más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az  a)  pontban meghatározott felsőfokú 
végzettség és emellett
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
bc) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
bd) ellenőrzési szakelőadói,
be) okleveles könyvvizsgálói,
bf ) költségvetési ellenőri,
bg) mérlegképes könyvelői,
bh) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
bi) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai 
rendszerellenőri (CISA),
bj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
bk) felsőfokú költségvetési,
bl) felsőfokú államháztartási,
bm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
bn) elektronikus információbiztonsági vezetői,
bo) integritás tanácsadói,
bp) államháztartási ügyintézői vagy
bq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban
szakképesítéssel rendelkezik.”
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A Kormány 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba 
vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2., 3., 5. és 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és a  Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és a 4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 25. §-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 6.  § (1)  bekezdését, valamint 3.  § (3)  bekezdését először a  2020.  évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(16) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 6. § (1) bekezdését, valamint 3. § (3) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
is alkalmazni lehet.
(17) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és 
továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel hatályon 
kívül helyezett 11. § (7) bekezdését először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.”

2. §  Az Mnbkr. 6. § (1) bekezdésében az „A monetáris céllal és a forgatási céllal vásárolt, forintban kibocsátott értékpapírokat 
beszerzési értéken” szövegrész helyébe az „Az értékpapírokat – kivéve a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat – beszerzési 
értéken” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az Mnbkr.
1. 3.  § (3)  bekezdésében az  „Az MNB a  jegybank irányadó eszközének mindenkori állományát és annak 

kamatráfordítását a  kapcsolódó mérleg- és eredménykimutatás-sorból külön kiemelve is bemutatja.” 
szövegrész,

2. 11. § (7) bekezdése.
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2. A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 61. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 7. § (4) bekezdését, 28. § (5) bekezdését, valamint 7. számú mellékletét először a 2020. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

5. §  Az Mnykr. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az Mnykr.
1. 7.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Mpt. 27.  §-ának (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mpt. 

27. §-ában” szöveg,
2. 28. § (5) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg
lép.

3. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 28.  § (5)  bekezdését, valamint 9.  mellékletét először a  2020.  évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.”

8. §  Az Önykr. 9. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. §  Az Önykr. 28. § (5) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg lép.

4. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Hitkr.) 33.  §-a a  következő  
(21)–(23) bekezdéssel egészül ki:
„(21) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 2. számú mellékletét, valamint 3. számú mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(22) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 2. számú mellékletét, valamint 3. számú mellékletét a  2019.  évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra is alkalmazni lehet.
(23) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és 
továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel hatályon 
kívül helyezett 11. § (5) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra még alkalmazni kell.”
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11. § (1) A Hitkr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A Hitkr. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti a Hitkr. 11. § (5) bekezdése.

5. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 27. § (6) bekezdését, 29. § (9) bekezdés c) pontját, valamint 6. számú mellékletét először a 2020. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

14. §  Az Öpkr. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

15. §  Az Öpkr. 27.  § (6)  bekezdésében, valamint 29.  § (9)  bekezdés c)  pontjában a  „100 ezer” szövegrész helyébe  
a „200 ezer” szöveg lép.

6. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló  
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (10) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  szakmai szervezet és a  szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a  (7)  bekezdés szerinti szakmai 
konzultáción, képzésen, szakmai rendezvényen történő részvételi jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre 
kötelezett részére, amelyet a  továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén neve, anyja neve, születési ideje és 
regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző 
szervezetnek az  egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A  (7)  bekezdés szerinti legfeljebb 
2 kreditpont a  továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a  szakmai szervezet és a  szakmai 
szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.”

7. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló  
398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 
13. alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, 5. § (3) és (5) bekezdését, 8. § (8) bekezdését, 10. § (3) bekezdését, valamint 
1. és 3. mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

18. § (1) A Mikr. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (2) A Mikr. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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19. §  A Mikr.
1. 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 5. § (3) bekezdésében a „100 ezer” szövegrészek helyébe a „200 ezer” szöveg,
2. 5. § (5) bekezdésében, 8. § (8) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész helyébe 

a „200 ezer” szöveg
lép.

8. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„4. § (1) 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.
(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó vagyonkezelői alapítvány beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének a  vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019.  évi XIII.  törvény előírásaival 
összhangban, a Tv., valamint az e rendeletben foglaltak szerint tesz eleget.”

21. §  Az Eszkr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, ha két egymást követő üzleti évben 
a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege 
a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
(4) 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)–(3)  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.”

22. §  Az Eszkr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az  egyszerűsített éves beszámolót vagy 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.”

23. §  Az Eszkr. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) 
Korm. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. § 
(3) és (4) bekezdését, 15. § (1) és (2) bekezdését, 16. § (1) és (4) bekezdését, valamint 30. § (2) bekezdését először 
a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról, valamint az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével 
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII.  23.) Korm. rendelettel 
megállapított 7. § (4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. § (3) és (4) bekezdését, 
15. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16. § (1) és (4) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
is alkalmazni lehet.”

24. §  Az Eszkr.
1. 7. § (6) bekezdésében az „eredménykimutatásból áll” szövegrész helyébe az „eredménykimutatásból, valamint 

a Tv. szerinti kiegészítő mellékletből áll” szöveg,
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2. 7.  § (7)  bekezdésében az „éves beszámoló készítését választotta,” szövegrész helyébe az „éves beszámolót 
készít,” szöveg,

3. 9. § (3) bekezdésében a „beszámolót” szövegrész helyébe a „beszámolót vagy éves beszámolót” szöveg,
4. 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész helyébe az „Az” 

szöveg,
5. 15.  § (2)  bekezdésében az  „alól az  a  vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész helyébe az  „alól  

az az” szöveg, valamint az „amelynél a vállalkozási tevékenységből származó” szövegrész helyébe az „amelynél  
az” szöveg,

6. 16. § (1) bekezdésében az „amelynél a vállalkozási tevékenységből származó” szövegrész helyébe az „amelynél 
az” szöveg,

7. 30. § (2) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adóról” szövegrész helyébe az „a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról” szöveg

lép.

25. §  Hatályát veszti az Eszkr.
1. 7. § (4) bekezdés c) pontjában az „az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján” szövegrész,
2. 16. § (4) bekezdésében a „ , vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész.

9. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 
továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) Az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 
263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 1. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell]
„e) a  6.  §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségnek a  bejelentést megelőző 12 hónapon belül történő 
teljesítését.”

 (2) Az Anyr. 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  Art. 250.  §-a szerinti bejelentő esetén a  (7)  bekezdés e)  pontját, valamint a  (8) és (9)  bekezdést nem kell 
alkalmazni.”

27. §  Az Anyr. 6. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  Art. 249.  § (4)  bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a  nyilvántartásba vett személyt 
a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 
31-éig tart.
(3) A továbbképzésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti 
kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(4) A (2) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az olyan továbbképző szervezet által 
folytatott, kreditpont-minősítési eljárás során minősített továbbképzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet 
szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 152. § (2c) bekezdése szerinti nyilvántartásban (a  továbbiakban: 
akkreditált szervezet), továbbá az olyan szervezet, amely megfelel a 8. §-ban meghatározott feltételeknek.
(5) A  továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell 
megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők 
figyelembe a  következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített 
továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.
(6) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre 
kötelezett a továbbképzési év során a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) 
Korm. rendelet 10/B. § (8)–(11) bekezdése szerinti szakmai szervezet vagy szakmai szerveződés tagjaként jogosult 
az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.
(7) A  szakmai szervezet és a  szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a  (6)  bekezdés szerinti jogosultságról 
igazolást állít ki a  továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a  továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén 
neve, anyja neve, születési ideje és regisztrációs száma megadásával a  továbbképzési évet követő január 31-ig 
bejelent a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az  egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató 
szerint. A (6) bekezdésben meghatározott 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe 
a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.”
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28. §  Az Anyr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Art. 249. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése alól kimentési kérelem 
(a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
a) minden tőle elvárhatót megtett a  szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja 
a kimentésre okot adó körülményt, és
b) a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem 
végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.
(2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni 
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelent tájékoztatóban közzétett 
címen.
(3) Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.
(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.”

29. §  Az Anyr. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  6.  § (4)  bekezdése szerinti akkreditált szervezetnek a  kreditpont-minősítési eljárás során az  (1)  bekezdés, 
az (5) bekezdés c) pontja és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeket nem kell igazolnia.”

30. § (1) Az Anyr. 11. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:)
„n) a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az Art. 255. § (6a) bekezdés a)–c) pontja szerinti adattartalommal 
bejelenteni a  továbbképzésen részt vevők adatait az  egységes Kormányzati Portálon erre a  célra rendszeresített 
internetes felületen keresztül
na) kontakt képzés esetén a  jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján legkésőbb a  továbbképzés lebonyolítását 
követő 30 napon belül,
nb) 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.”

 (2) Az Anyr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható 
ki, aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa 
megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.”

31. §  Az Anyr. 14. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett 
és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett 
kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárul, és a 6. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 2020. 
január 1-jétől kezdődik.
(9) Azok a  (8)  bekezdés szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a  megkezdett és 
folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 
20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik 
beszámítását kérelmezhetik a  nyilvántartásba vételt végző szervezettől a  2020.  évi továbbképzésük teljesítésébe. 
A beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek 2020. december 
31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató 
szerint.
(10) Az Art. 252. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettségnek kell 
tekinteni a 11. § (1) bekezdés n) pontja szerinti továbbképző szervezet által történő bejelentést.”

32. §  Az Anyr.
1. 5. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az „amennyiben a bejelentésekor igazolja, hogy a nyilvántartásból 

való törlést megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 6. § szerinti továbbképzési 
kötelezettség arányos részét teljesítette” szövegrész helyébe az „amennyiben az Art. 251. § (1) bekezdésében, 
valamint az e rendelet 1. § (4)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelel” szöveg,

2. 10.  § (7)  bekezdésében a „szerint a  rá vonatkozó továbbképzési időszakban teljesíti.” szövegrész helyébe 
a „szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.” szöveg

lép.
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33. §  Hatályát veszti az Anyr.
1. 5. § (2) és (3) bekezdése,
2. 14. § (2), (4) és (5) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–15. §, a 17–33. § és a 35. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

35. §  E rendelet 26–33. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont 
„462. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4621. Munkaadói járulék” és „4622. Munkavállalói járulék” 
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4621. Szociális hozzájárulási adó
4622. Munkavállalóktól levont járulékok”

 2. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” 
pont „463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4631. Munkaadói járulék teljesítése” és  
„4632. Munkavállalói járulék teljesítése” pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4631. Szociális hozzájárulási adó teljesítése
4632. Munkavállalóktól levont járulékok teljesítése”

 3. Az Mnykr. 7. számú melléklet „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont  
„561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„561. Szociális hozzájárulási adó”

 4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú melléklet
a) „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „462. Költségvetési 

befizetési kötelezettségek” alpont „4623. Egészségügyi hozzájárulás” pontja,
b) „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Költségvetési 

befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4633. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése” pontja,
c) „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont „562. Egészségügyi hozzájárulás” és  

„563. Munkaadói járulék” alpontja.
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2. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont 
„462. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4621. Munkaadói járulék” és „4622. Munkavállalói járulék” 
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4621. Szociális hozzájárulási adó
4622. Munkavállalóktól levont járulékok”

 2. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” 
pont „463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4631. Munkaadói járulék teljesítése” és  
„4632. Munkavállalói járulék teljesítése” pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4631. Szociális hozzájárulási adó teljesítése
4632. Munkavállalóktól levont járulékok teljesítése”

 3. Az Önykr. 9. számú melléklet „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont  
„561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„561. Szociális hozzájárulási adó”

 4. Hatályát veszti az Önykr. 9. számú melléklet
a) „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „462. Költségvetési 

befizetési kötelezettségek” alpont „4623. Egészségügyi hozzájárulás” pontja,
b) „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Költségvetési 

befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4633. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése” pontja,
c) „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont „562. Egészségügyi hozzájárulás” és  

„563. Munkaadói járulék” alpontja.

3. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Hitkr. 2. számú melléklet
a) „8. Általános igazgatási költségek” pont „ab) személyi jellegű egyéb kifizetések” alpontjában az  „Ebből: 

– társadalombiztosítási költségek” és „= nyugdíjjal kapcsolatos költségek” szövegrész,
b) „8. Általános igazgatási költségek” pont „ac) bérjárulékok” alpontjában az  „Ebből: – társadalombiztosítási 

költségek” és „= nyugdíjjal kapcsolatos költségek” szövegrész.

4. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. A Hitkr. 3. számú mellékletében az „A cash-flow előírt tagolása” cím „„A” változat” alcím „Kamatbevételek” fejezetben 
az „+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete 
kivételével)” szövegrész helyébe az „− Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés 
negatív értékelési különbözete kivételével)” szöveg lép.

 2. A Hitkr. 3. számú mellékletében az „A cash-flow előírt tagolása” cím „„A” változat” alcím „Kamatbevételek” fejezetben  
a „+ Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével)” 
szövegrész helyébe a  „− Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési 
különbözet kivételével)” szöveg lép.
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5. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. Az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Társadalombiztosítási kötelezettség” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„463. Bérjárulékok”

 2. Az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „464. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4642. Munkaadói járulék befizetési 
kötelezettség” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4642. Munkavállalóktól levont járulékok befizetési kötelezettség”

 3. Hatályát veszti az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „464. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4643. Munkavállalói járulék befizetési 
kötelezettség” és „4644. Egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség” pontja.

6. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mikr. 1. számú melléklet „A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege” alcímében foglalt táblázat A:5 mezőjében a „100 
ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg lép.

7. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Mikr. 3. számú melléklet
a) „4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK” pont „45–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” alpont  

„475. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása” pontja,
b) „5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK” pont „56. BÉRJÁRULÉKOK” alpont „562. Egészségügyi hozzájárulás” 

pontja,
c) „8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK” pont „891. Társasági adó” alpont „892. Egyszerűsített vállalkozói adó” 

pontja.
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A Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban  
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 104.  § 
(1)  bekezdésében az „a jóváhagyott” szövegrész helyébe a „– ha a  záró egyenleg átutalás igénylési dokumentáció 
az Európai Bizottság részére még nem került benyújtásra – a jóváhagyott” szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 20. §-a a következő 
31. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„31. elvégzi a megfelelőségi és hitelességi vizsgálatokat az Európai Bizottság információs rendszerébe feltölteni kívánt 
összesített indikátoradatok tekintetében a koordinációs szerv által nyújtott informatikai támogatással és az eredendő 
adatminőségi hibakockázat figyelembevételével.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az irányító hatóság nem az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
szervezetén belül került kialakításra, a folyó évre szóló éves fejlesztési keret módosítását az irányító hatóság az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszternél kezdeményezi, annak indokoltsága bemutatásával.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi termékről a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, 
a vissza nem térítendő támogatásról a 68. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni oly módon, hogy 
a döntésekről a kedvezményezett egyidejűleg szerezzen tudomást, és a 81. § (3) bekezdése szerinti határidőben kell 
szerződést kötni.”

5. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
a c) pont a következő cc) alponttal egészül ki:
[A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a következő alapelvek 
figyelembevételével kell elbírálni:
a módosítás nem irányulhat a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-támogatás 
biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén]
„cb) a  nettó bevételt termelő, nem kiemelt projekt finanszírozási hiányának meghatározása során a  támogatási 
intenzitás változik akként, hogy a  projekt elszámolható összköltsége változatlan marad – feltéve, hogy az  adott 
program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre – az  irányító 
hatóság,
cc) – a ca) és cb) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány”
(eltérően dönt,)
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 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1i) bekezdéssel egészül ki:
„(1i) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti esetben a költségnövekmény piaci árnak való megfelelését az irányító 
hatóság vizsgálja.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 102. § a következő 
(3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a  támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésre 
a kifizetési igénylés ellenőrzése során kerül sor.
(3) A  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett a  közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, 
elszámolhatósági szempontú minőségellenőrzés céljából az  irányító hatóságnál nyújtja be a  monitoring és 
információs rendszeren keresztül.
(4) Az  irányító hatóság a  közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított öt munkanapon belül megküldi 
a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett részére a  támogathatósági, elszámolhatósági szempontú 
ellenőrzésről szóló nyilatkozatát. Az irányító hatóság a határidőt – az indokok megjelölésével egyidejűleg – legfeljebb 
öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
(5) Ha támogathatósági, elszámolhatósági szabálytalanság merül fel, azért a kedvezményezett önálló felelősséggel 
tartozik.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) Az  irányító hatóság a  (7)  bekezdés szerinti, az  október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó 
kifizetési igénylés november 1-ig történő benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének 
projektmenedzsment költségét a  késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével csökkenti, 
kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 
a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
(Az előirányzat felhasználási keretszámláról átutalást csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha)
„c) a kedvezményezett nem áll a 176. § (3) bekezdése szerinti valamely eljárás hatálya alatt,
d) az adatok a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek, és
e) az utalványozás megtörtént.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdéstől eltérően az EMVA forrásból származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előfinanszírozás 
esetén az (1) bekezdés szerinti elszámolásban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a kifizető ügynökség 
a költségvetési előfinanszírozást nyújtó szervezet számára teljesíti.”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 55. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki:
„150/A. § A költségek elszámolhatósági szabályait az 5. melléklet határozza meg.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az irányító hatóság vezetője a kézhezvételtől számított három napon belül dönt – a (4) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, amelyről tájékoztatja 
a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése a szabálytalansági ügyeket 
nyilvántartó információs rendszerhez.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szabálytalansági eljárás eredményéről a  szervezet szabálytalanság-felelőse öt napon belül értesíti 
a kedvezményezettet és a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése 
a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó információs rendszerhez.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/Y. §-sal egészül ki:
„201/Y.  § (1) E  rendeletnek a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
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származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2019. 
(XII. 30.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit – a (2)–
(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 87. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontját, 
87. § (1) bekezdés i) pontját, valamint 87. § (1c) és (1g) bekezdését a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését 
követően az FKB ülésére benyújtandó előterjesztésekre kell alkalmazni.
(3) E rendeletnek a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 117. § (7) és (7c) bekezdését a 366/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően pénzügyileg teljesített költségek vonatkozásában akként kell alkalmazni, 
hogy a kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó kötelezettséget a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését 
követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.
(4) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 
B:96 mezőjét és 6. melléklet III.12.1.2.4. pontját a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kiállított 
munkáltatói igazolásokra kell alkalmazni.
(5) E rendeletnek a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 2.3.2.5. pontját a 366/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.
(6) E rendeletnek a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 2.3.2.5b. pontját a 366/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2/A. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 4. melléklete a 3. melléklet szerint,
d) 5. melléklete a 4. melléklet szerint,
e) 6. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.

15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8. § (3) bekezdés 11. pontjában a „6.,” szövegrész helyébe a „6., a 7/A.,” szöveg,
b) 38/A. §-ában a „támogatásokkal” szövegrész helyébe a „támogatási igényekkel és a támogatásokkal” szöveg,
c) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
d) 84. § (1) bekezdés m) pontjában az „adatbázisban” szövegrész helyébe az „adatbázisban vagy a köztartozás-

mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja” szöveg,
e) 87. § (1) bekezdés i) pontjában az „aránya a” szövegrész helyébe az „aránya – a c) pont cb) alpontja kivételével – 

a” szöveg,
f ) 87. § (1c) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
g) 87. § (1g) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
h) 102. § (1) bekezdésében a „legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően” szöveg,
i) 115.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „szerződéssel” szövegrész helyébe a „szerződéssel, továbbá pénzügyi 

eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén hatályos hitelszerződéssel” szöveg,
j) 117. § (7) bekezdésében a „bizonyítja. Az” szövegrész helyébe a „bizonyítja. A közszféra szervezet a támogatási 

előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel 
a 110. § (5) bekezdésére, valamint a 120. § (3) bekezdésére – november 1-ig elszámolásra benyújtja. Az” szöveg,

k) 120. § (3) bekezdésében az „e mértékeknél alacsonyabb” szövegrész helyébe az „ettől eltérő” szöveg,
l) 127.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megvalósulását” szövegrész helyébe a „pénzügyi befejezését” 

szöveg,
m) 158. § g) pontjában a „javaslatot terjeszt a szervezet vezetője elé” szövegrész helyébe a „javaslat előterjesztéséről 

a szervezet vezetője részére” szöveg,
n) 176. § (1) bekezdésében a „biztosítékot, a megkereséssel egyidejűleg” szövegrész helyébe a „biztosítékot és 

a  vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása eredménytelen volt, ennek hivatalos közlését 
követően” szöveg,
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o) 183. § (4) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 74.2. pontjában az „árbevételének, létszámának a fejlesztéséhez” szövegrész helyébe az „árbevétele, létszáma 

támogatáshoz” szöveg,
b) 74.3.  pontjában az „a felvásárlás folytán veszíti el KKV státuszát” szövegrész helyébe a „KKV státusza nem 

a vállalkozás árbevétele, létszáma támogatáshoz kapcsolódó növekedése folytán változik meg” szöveg,
c) 243.1. pont c) alpontjában a „bevonandók” szövegrész helyébe a „bevonandók, ha kifizetendő támogatás még 

rendelkezésre áll” szöveg,
d) 282.2. pontjában a „fenntartási” szövegrész helyébe az „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

71. cikke szerinti fenntartási” szöveg,
e) 299.3. pontjában a „megfelel” szövegrész helyébe a „megfelel, figyelemmel a 88. § (2) bekezdésére” szöveg,
f ) 302.2. pontjában a „megelőző öt napon belül” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,
g) 304.3.  pontjában a „köteles szabálytalansági döntést hozni, melynek alapján a  szerződés megszüntetését 

kezdeményezni” szövegrész helyébe a „szabálytalansági eljárást folytat le” szöveg,
h) 314.1. pontjában az „ellenőrzését” szövegrész helyébe az „ellenőrzését – ha lehetséges –” szöveg,
i) 372.2. pontjában a „felhívásai” szövegrész helyébe a „felhívásai és az előkészítési célú felhívások” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a) B:58a mezőjében a „(pl.” szövegrész helyébe a „(különösen” szöveg, a „fénykép)” szövegrész helyébe a „fénykép) 

vagy licence igazolás” szöveg,
b) B:83 mezőjében a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, a  természetes személyeknek a  személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) figyelemmel)” szöveg,

c) B:89 mezőjében a „(pl.” szövegrész helyébe a „(különösen” szöveg, a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, 
az általános adatvédelmi rendeletre figyelemmel)” szöveg,

d) B:96 mezőjében az „azonosítóját” szövegrész helyébe az „azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét, 
illetményét” szöveg

lép.
 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 2.3.2.5.  pontjában a „meg nem haladó összköltség vonatkozásában. Ha a  foglalkoztatás 8 óránál rövidebb 
időtartamú tevékenység elvégzésére irányul, a  meghatározott 300 000 forintos” szövegrész helyébe az „és 
annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában azzal, hogy 8 óránál rövidebb időtartamú 
foglalkoztatás esetén ezen” szöveg,

b) 2.3.2.5b. pontjában a „személy, a kedvezményezett” szövegrész helyébe a „személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett” szöveg,

c) 3.3.6.3. pontjában a „pl. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. § 
(2) bekezdése alapján a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése szerinti kisajátítási 
hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „különösen a kisajátítási hatóság” szöveg,

d) 3.12.6. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg, az „összeget” szövegrész 
helyébe a „százalékos mértéket” szöveg,

e) 3.12.9. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg
lép.

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.3.1.7. pontjában a „kiegyenlítési” szövegrész helyébe az „a teljesítés” 
szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 84. § (3) bekezdése,
b) 124. § (3) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrész,
c) 180. § (4) bekezdésében az „és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 239.1. pontjában a „– szabálytalansági eljárás alapján előírt követelés kivételével –” szövegrész,
b) 287.1. pontja,
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c) 291. pontja,
d) 308.3. pontjában a „pont” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.1.1.2. pontjában az „ , illetve a képviseletükben eljáró 
személyek” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 3. pontja az e rendelet kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 223

1. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A költségvetésben bekövetkező változás” című alcíme a következő 
68.4. ponttal egészül ki:
„68.4. Nem szükséges csökkenteni a  megítélt támogatást az  áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett 
termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú 
tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez  az összeg nem éri el 
a 30 millió forintot és az  irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen 
hozzájárult.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.4. Az irányító hatóság ellenőrzi, hogy az előlegigénylési dokumentáció megfelel-e az előlegigénylés feltételeinek. 
Az  előlegigénylés ellenőrzése – a  négy szem elvét figyelembe véve – az  ellenőrző lista alapján történik. Pénzügyi 
eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a kölcsönszerződés alapján igényelhető előleg folyósítási 
feltételeinek ellenőrzését az alapok alapját végrehajtó szervezet végzi.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 232.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„232.1. A követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a kedvezményezett részére, továbbá a követeléssel 
érintett szerződés vonatkozásában. A követelés előírását követően a kedvezményezett által benyújtott, számlát nem 
tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a kedvezményezett vissza nem fizeti a követelt összeget. 
Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány 
kedvezményezett esetén az  irányító hatóság a  korábban kifizetett támogatás, a  projekt elszámolható költsége, 
valamint a  követelés összege figyelembevételével mérlegeli, hogy a  projektben megkezdhető-e a  fenntartási 
kötelezettség teljesítése.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.4. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. Pénzügyi zárás esetén a kamatszámítás kezdete a pénzügyi zárás jóváhagyásának 
napja, forrás-átcsoportosítás esetén az átcsoportosításról szóló döntés jóváhagyásának napja.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 314.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„314.4. Ha a 314.1. pont szerinti ellenőrzés esetén a helyszíni ellenőrzés nem terjed ki a 146. §-ban rögzített minden 
szempontra, akkor az  ellenőrzés célellenőrzésnek minősül, és nem vehető figyelembe a  145.  § szerinti arányok 
számításakor.”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.1. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell)
„i) annak tényét, hogy a helyszíni ellenőrzéssel érintett kedvezményezett vagy képviselője a  jegyzőkönyv aláírását 
megtagadta.”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„323.4. A  323.3.  pont szerinti kiegészítést is minden érintettnek alá kell írnia. Az  aláírás mellőzhető a  kiegészítést 
tartalmazó dokumentum kedvezményezett részére – tértivevényes könyvelt küldeményként, EMVA forrásból 
származó támogatások vonatkozásában elektronikus kapcsolattartás esetén az  ügyfélkapura, egyéb esetben 
postai úton tértivevényes könyvelt küldeményként – történő megküldésével. A kedvezményezettnek a küldemény 
átvételét követő 8 napon belül lehetősége van észrevételeit jelezni. Ha e határidőn belül a kedvezményezett nem tesz 
észrevételt, a jegyzőkönyv kiegészítést elfogadottnak kell tekinteni.”
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2. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–41. sorral egészül ki:

(Konstrukciófelelősök)

(A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás neve Konstrukciófelelős)

29. EFOP-3.2.6-16
A tanulók képességkibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési 
intézményekben

a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 24. pontjában 
meghatározott feladat ellátásáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: 
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter)

30. EFOP-3.4.2-VEKOP-15
Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási 
és nemzetköziesítési program

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

31. EFOP-3.4.3-16

Felsőoktatási intézményi fejlesztések 
a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

32. EFOP-3.4.4-16

A felsőoktatásba való bekerülést 
elősegítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok 
népszerűsítése a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

33. EFOP-3.4.5-VEKOP-17
Rendszerszintű fejlesztések és 
hozzáférés bővítését szolgáló ágazati 
programok a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

34. EFOP-3.4.6-VEKOP-17
Intézményi irányítás fejlesztése 
a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

35. EFOP-3.5.1-16
Duális és kooperatív felsőoktatási 
képzések, felsőoktatási szakképzési és 
szakirányú továbbképzések fejlesztése

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

36. EFOP-3.5.2-17

Duális és gyakorlatorientált 
felsőoktatási képzések fejlesztése és 
oktatási innováció a szociális munka 
és a segítő szakmák terén valamint 
a mérnökpedagógia és a szakmai tanári 
szakok esetében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

37. EFOP-3.6.1-16
Intelligens szakosodást szolgáló 
intézményi fejlesztések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

38. EFOP-3.6.2-16
Tematikus kutatási hálózati 
együttműködések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

39. EFOP-3.6.3-VEKOP-16
Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak 
támogatása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter
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40. EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

41. EFOP-5.2.5-18
Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

3. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A D

1. Azonosító E rendelet szerinti záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni)

(9.) (2.1.1.) ha számla nem került kiállításra

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:47a–C:47a mezője helyébe a következő 
mezők lépnek:

(A B C

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás gyakorisága)

(47a.) (2.4.1.7.)
Fotódokumentáció, ha az eszköz rendelkezik 
egyértelműen meghatározható egyedi 
azonosítóval (pl. gyári szám)

Amennyiben releváns, a költség 
felmerülésekor

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 146–148. sorral egészül ki:

(A B C D

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható 

tevékenységek alátámasztó 
dokumentumainak megnevezése

Benyújtás gyakorisága

E rendelet szerinti záradékolási 
kötelezettséget az alábbi 

dokumentumok vonatkozásában kell 
megtenni)

146. 8.
Szakmai beszámolót 
alátámasztó dokumentumok

147. 8.1.
Kötelező nyilvánosság 
biztosításának igazoló 
dokumentumai

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor

148. 8.2.
Felhívásban előírt kötelező 
vállalások alátámasztását 
igazoló dokumentumok

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor
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4. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.4. Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a földterületet, ingatlant) is elszámolható 
lehet, ha
a) a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel a felhívásban 
megfogalmazott feltételeknek, vagy
b) a beruházás célja
ba) hátrányos helyzetű személy tulajdonában álló ingatlan komfortfokozatának növelése (különösen egészségügyi 
helyiség létesítése) vagy
bb) mozgásszervi fogyatékos vagy közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy – vagy közeli 
hozzátartozója – tulajdonában álló ingatlan akadálymentesítése
és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztés.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.6.3. ponttal egészül ki:
„3.6.3. A 3.6.1. és 3.6.2. pontban előírt feltételek ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége érdekében a szokásos 
piaci ár alátámasztásául szolgáló ajánlatkérés vagy piackutatás adattartalmának egyértelműen összehasonlíthatónak 
kell lennie az önköltségszámítás alapjául szolgáló tételekkel, mind időbeni felmerülésük, mind pedig részletezettségük 
tekintetében. Az in-house beszerzés eredményeként kötött szerződésben szerepeltetendő költségtételeknek szintén 
összehasonlíthatóaknak kell lenniük a szokásos piaci ár alátámasztással, illetve önköltségszámítással.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.4. ponttal egészül ki:
„3.12.4. Ha a projekt fő célja a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok valamelyikének elszámolása, az adott költségtípus 
elszámolhatósága vonatkozásában megállapított százalékos korlátot nem kell alkalmazni.”

5. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.10.1.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1.5.3. A szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása megtörtént, az üzembe helyezési okmányon cégszerű 
aláírás szerepel.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.12.1.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.2.4. A  munkáltatói igazolás a  projekt azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét vagy illetményét, 
valamint a projektben történő munkavégzés időtartamát tartalmazza.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 43/2019. (XII. 17.) MNB rendelete
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló  
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (6) bekezdésében és a befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló  
2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló  
2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló  
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet 9. § (1) bekezdésében a „szolgálják, és” szövegrész helyébe a „szolgálják, vagy” szöveg 
lép.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2019. (XII. 17.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
a következő 8a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8a. kötegelt fizetési kérelem: minden olyan, egynél több fizetési kérelem, amely a kedvezményezettől a kedvezményezett 
fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójához egyidejűleg érkezik be, vagy amelyet a  kedvezményezett 
egyidejűleg nyújt be,”

2. §  A Rendelet 30. alcíme a következő 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A. § (1) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a 35. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak 
szerinti azonnali átutalási megbízáson kívül kizárólag csak olyan egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízást 
továbbíthat az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, amely 
átutalási megbízás a 35. § (1) bekezdés c) és – a fogyasztónak minősülő fizető fél egyedi, forintösszegre szóló átutalási 
megbízása kivételével – e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) Egyedi fizetési kérelmen kívül kizárólag fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kezdeményezett, kötegelt 
fizetési kérelem továbbítható az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszerbe.”

3. §  A Rendelet 30. alcíme a következő 55/B. §-sal egészül ki:
„55/B. § (1) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az 55/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
átutalási megbízáson kívül egyéb, forintösszegre szóló fizetési megbízást kizárólag akkor továbbíthat az  azonnali 
átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha biztosítja, hogy a  fizetési 
megbízásban megjelölt kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónként egy másodperc 
alatt összesen csak egyetlen – kötegelt megbízás esetében a  szétbontott kötegből egyetlen – fizetési megbízás 
továbbítására kerül sor.
(2) Az  55/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott kötegelt fizetési kérelmen túl kötegelt fizetési kérelem  
– annak szétbontását követően – kizárólag akkor továbbítható az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és 
teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha biztosított, hogy a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához egy 
másodperc alatt csak egyetlen fizetési kérelem továbbítására kerül sor.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. március 2-án lép hatályba.
 (2) A 3. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 
2014. évi XV. törvény 18. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendeletet
a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 39–41.  §-ában 

meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó 
személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: felügyelt szervezet), valamint tevékenységek feletti, az MNB 
tv. 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

b) – a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozat 
kivételével  – az  MNB tv. 4.  § (8)  bekezdése szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör 
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

c) az MNB tv. 4.  § (7)  bekezdése szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági 
eljárásokban,

d) a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 18. § (1) bekezdése, 30. § 
(1) bekezdése és 31. § (1) bekezdése szerinti feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban

hozott hatósági döntések meghozatala és – az MNB tv. eltérő rendelkezése hiányában – aláírása során kell alkalmazni.

2. Hatósági döntések meghozatala

2. § (1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:
a) felügyeleti biztos hitelintézethez való kirendelése és visszahívása,
b) helyreállítási tervvel kapcsolatban nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről 

készült határozat,
c) a belső minősítésen alapuló módszerrel történő kockázattal súlyozott kitettség érték számításának 

engedélyezése,
d) az MNB tv. 171.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott makroprudenciális, valamint az  MNB tv. 172.  § 

(1) bekezdése szerinti MNB rendelet hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban intézkedés alkalmazása,
e) a hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a  működés, 

tevékenység engedélyezésére, az  engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem 
értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

f ) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye megadására, 
az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a döntés alapját képező 
eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

g) a hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a  hitelintézetben 
és a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásban történő befolyásoló részesedés 
megszerzésére és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezésére vonatkozó határozatok, amennyiben 
a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide 
nem értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

h) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet és befektetési vállalkozás átfogó vizsgálatának 
lezárására és célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve, ha a vizsgált 
intézmény szanálás alatt áll a döntés meghozatalakor,

i) a piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében 50  millió forintot meghaladó 
személyi vagy 50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, 
ha a bírság megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,
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j) a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e  tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb 
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása,

k) a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzése során 
intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

l) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m) a hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a  referenciakamatlábak 

elutasítása,
n) az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az  eltérés engedélyezése és 

az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o) az a)–n)  pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a  Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős alelnök, 
ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.

 (2) A  monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (3) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem 
értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (3) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 

a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő, 
valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést,
aa) a 2.  § (1)  bekezdés h)  pontja alá nem tartozó, az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot 

meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab) az előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb éves 

díjbevétellel rendelkező biztosító
 esetében,
b) a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 

visszavonásáról szóló határozat,
c) intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:

ca) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntést,

cb) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 291. § (1) bekezdés 
d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,

cc) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés c), d) és 
i)–m) pontja szerinti döntések,

cd) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 110. § (1) bekezdés 
c) és i)–m) pontja szerinti döntések,

ce) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és 
i)–n) pontja szerinti döntések,

cf ) a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 164. § (1) bekezdés 
h), j), k), n), r) és u) pontja szerinti döntések,

cg) a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és 
q) pontja szerinti döntések,

ch) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 400. § (1) bekezdés d), h), i), l) és q) pontja szerinti döntések, 
kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos döntések,

ci) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII.  törvény (a  továbbiakban: Pmt.) 69.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  szolgáltató működési, 
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ) és 
g) pontja szerinti döntések,
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cj) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontja és 75. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti döntések,

d) a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei 
termék forgalmazásának felfüggesztését és annak visszaállítását,

e) az MNB tv. 49/D. §-a szerinti ideiglenes intézkedést magában foglaló végzések,
f ) hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g) a short ügyletekről és a  hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (4) bekezdése alapján hozott 
határozat,

h) belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső 
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről vagy 
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült 
határozat,

i) az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
 (4) A nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök hoz 

döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzforgalmi, a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB 

rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége, valamint a  c)  pont szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység 
által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság 
kiszabását,

b) a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység 
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

c) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (5) A  pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést 
– az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 

jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az idéző végzést, továbbá az egyidejűleg, azonos adattartalommal, 
több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,

b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,

c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott, cél-, 
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés.

 (6) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 

folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5  000  000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,

c) az MNB tv. 64.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban 
hozott határozat,

d) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények, biztosítók, pénztárak, 
biztosítási, tőkepiaci közvetítők, valamint a  független pénzpiaci közvetítők felügyelésének keretében 
hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg 
az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,

e) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,

f ) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,
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g) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot meghaladó 
összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,

h) a Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály által előkészített, megállapítást tartalmazó döntés, a felügyeleti 
ellenőrzést megindító és lezáró végzés,

i) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.

 (7) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
 1. a hitelintézet, a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök, valamint a  Hpt. szerint engedélyköteles közvetítő 

kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő visszavonása,
 2. tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a  központi 

értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
 3. befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,
 4. a tőzsde, az  elszámolóház, a  központi értéktár és a  központi szerződő fél, a  befektetési vállalkozás és 

a befektetési alapkezelő szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
 5. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci 

intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
 6. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci 

intézményekben történő minősített befolyásszerzés és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezése, 
amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

 7. tőkepiaci intézményeknek az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési, 
jóváhagyási eljárásai,

 8. globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet vezető állású személye megválasztásának, 
kinevezésének engedélyezése,

 9. a Hpt. 17. §-a szerinti betétállomány és a Hpt. 17/A. §-a szerinti szerződésállomány átruházásának engedélyezése,
10. hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és 

a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

11. magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő 
létesítésének engedélyezése,

12. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

13. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett 
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

14. pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel 
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,

15. lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának engedélyezése,
16. jelzálog-hitelintézet vagyonellenőre megbízásának, a  megbízás felmondásának, módosításának 

engedélyezése,
17. jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a  kibocsátott jelzáloglevelekkel és a  megkötött 

derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának 
engedélyezése,

18. hitelintézet európai gazdasági egyesülésben történő tagsági jogviszonya létesítésének engedélyezése,
19. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
20. a hitelintézeteknek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről 

és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti engedélyezési, jóváhagyási eljárásai,

21. pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
22. pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
23. pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és a  befolyásszerzés módosításának 

engedélyezése, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 
50 százalékos határértéket,

24. biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
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25. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának engedélyezése,
26. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
27. biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének 

engedélyezése,
28. biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
29. a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt 

fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

30. harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott 
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,

31. teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a  belső modell jelentős módosításának, a  belső modell 
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a  standard modellhez való visszatérés, a  standard 
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,

32. a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
33. belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy 

viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
34. biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített befolyás 

megszerzésének engedélyezése,
35. biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése, 

amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

36. biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
37. különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
38. a biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről 

szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele 
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,

39. a Bit. 6.  mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a  Bit. 222. és 223.  §-ában meghatározott 
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,

40. az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban 
adódó szavatolótőke-hiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,

41. a biztosító egyesület alapszabályának a  tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai 
módosításának engedélyezése, ha az egyesület a tagi vagyonrészeket a szavatoló tőke számításakor figyelembe 
veszi,

42. a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
43. az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az  alárendelt 

kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
44. a kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 

megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben a  szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem 
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti engedély,

45. a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet 9. és 10.  §-a, illetve a  2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően 
a  különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a  felügyeleti hatóságok 
között a különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel és információcserével 
kapcsolatos eljárásokra, valamint a különleges célú gazdasági egységek általi adatszolgáltatás formátumának 
és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló, 2015. 
március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési kiigazítás alkalmazásának 
engedélyezése,

46. az önsegélyező pénztár kivételével az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a  továbbiakban: önkéntes 
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

47. átalakulás során, az  önsegélyező pénztár kivételével a  jogutód önkéntes pénztár részére engedély 
a tevékenység megkezdéséhez,
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48. az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
49. önkéntes pénztári választható portfóliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
50. önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
51. az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szüneteltetésének engedélyezése,
52. magánnyugdíjpénztár átalakulása során a  jogutód pénztár részére a  tevékenység megkezdésének 

engedélyezése,
53. a szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése 

magánnyugdíjpénztár esetén,
54. magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
55. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
56. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagfelvétele ideiglenes szüneteltetésének, tevékenysége 

szüneteltetésének engedélyezése,
57. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény állománya átruházásának engedélyezése,
58. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
59. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az Európai Unió más tagállamában és az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 
alapításának, vagy az Európai Unió más tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben részesedés 
megszerzésének engedélyezése,

60. egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével, annak visszaállításával kapcsolatos 
határozat, ideértve az egyidejűleg bírságot is tartalmazó határozatot,

61. az 5 milliárd forintot meghaladó nyilvános értékpapír-kibocsátással kapcsolatos határozatok.
 (8) A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti 

következő esetekben:
a) a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e  tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb 

engedély kiadása, valamint a  jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása iránti eljárásban 
hozott végzések,

b) – a  (4) bekezdés b) pontjában foglalt döntés kivételével – a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, 
a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 
statisztikai, valamint a (4) bekezdés c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (9) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az (1), (3), (5)–(7), (13)–(15) és (17) bekezdésben nem 
nevesített esetekben.

 (10) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az  engedély módosítása és visszavonása iránti eljárásban 

hozott végzések,
b) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 

statisztikai, valamint a (4) bekezdés c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (11) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (2) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés 

c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján, a vezetése alatt 
álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés alkalmazása,

b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével 
kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott 
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cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint 
az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (12) A Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az 1. § a) pontja szerinti döntést a bírságköveteléssel kapcsolatos halasztásra 
vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.

 (13) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő 
esetekben:
a) az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:

aa) idéző végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,

b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.
 (14) A Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály vezetője hoz döntést a feladatkörébe tartozó, az 1. § a) pontja szerinti 

következő esetekben:
a) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása,
b) a 2. § (6) bekezdés h) pontja alá nem tartozó egyéb végzések.

 (15) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes 
főosztályvezetője, főosztályvezető által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén az  önálló 
osztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó 
következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) a kérelemre induló fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  kérelmet visszautasító, valamint az  eljárást 

megszüntető végzések,
f ) a Bszt. szerinti függő ügynök, további közvetítő és a Kbftv. szerinti közvetítő, további közvetítő nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos döntés,
g) Hpt. szerinti kiemelt közvetítő igénybevétele kapcsán hozott döntés,
h) hatósági bizonyítvány kiállítása.

 (16) Az Általános jogi főosztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyeleti díj tartozást és késedelmi pótlék tartozás megállapító határozat,
b) a felügyeleti díj és bírság, valamint késedelmi pótlék tartozás meg nem fizetése miatt végrehajtás elrendelésével 

és megszüntetésével kapcsolatos végzés,
c) a felügyeleti díj és annak késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének 

halasztása, részletfizetése iránti kérelemre indult eljárásban a  hiánypótlást elrendelő végzés, a  kérelem 
elbírálásáról szóló, valamint a  kérelemre indult eljárást megszüntető, a  felügyeleti díj és annak késedelmes 
megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék mérséklése és elengedése iránti kérelmet visszautasító 
végzés,

d) a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és 
részletfizetés iránti kérelemre indult ügyben a hiánypótlást elrendelő végzés,

e) a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és részletfizetés 
iránti kérelem elbírálásáról szóló végzés, kivéve, ha ez utóbbi kérelem a bírság megfizetése halasztására vagy 
részletekben történő teljesítésére is irányul.

 (17) A  vizsgálatvezető hoz döntést – a  (8)  bekezdés b)  pontjában, a  (10)  bekezdés b)  pontjában és a  (11)  bekezdés 
b) pontjában foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti, a felügyelt szervezettel kapcsolatos felügyelet gyakorlása 
során, az ellenőrzési eljárás vagy felügyeleti ellenőrzés, illetve a helyszíni kutatás során végzés formájában történő 
adatbekérés esetében.

 (18) Amennyiben a döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a döntés meghozatala az (1)–(17) bekezdés 
szerint egyidejűleg különböző személyek vagy szerv hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra jogosult
a) a PST érintettsége esetén a PST,
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b) – különböző vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén – az SZMSZ 
szerint a magasabb vezetési szinten álló személy,

c) – azonos vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén, illetve 
amennyiben a b) pont alapján nem határozható meg a döntéshozatalra jogosult személy – a felügyelt szervezet 
felügyeletéért SZMSZ szerint felelős szervezeti egység tekintetében vezetői hatáskörrel rendelkező személy.

3. § (1) A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:
a) a független vagy ideiglenes vagyonértékelés jóváhagyása,
b) a szanálási feltételek fenn nem állta vagy fennállta tényének megállapítása,
c) a szanálási biztos kirendelése és visszahívása,
d) az áthidaló intézmény feletti irányítás gyakorlása körében hozott döntések,
e) áthidaló intézmény működésének meghosszabbítása, megszüntetése,
f ) a szanálási vagyonkezelő feletti tulajdonosi jogok gyakorlása körében hozott döntések,
g) a hitelezői feltőkésítést követő reorganizációs terv elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
h) a szanálás megszüntetése,
i) a szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény és a teljesítésére 

adott határidő meghatározása, illetve a követelmény alóli mentesítés,
j) a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapításával történő 

lezárása,
k) a rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
l) a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.

 (2) A Szanálási igazgatóság igazgatója hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti, az (1) bekezdésbe nem tartozó következő 
esetekben:
a) a szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárás megindítása és független értékelő kirendelése,
b) egyéb szakértő kirendelése,
c) a szakértői díj megállapítása,
d) a szanálási költségek szanálás alá vont intézménnyel való megtéríttetése,
e) a szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok 

hatósági úton történő elhárítása,
f ) a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül történő 

lezárása,
g) rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
h) a nem rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
i) a szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság 

alkalmazása,
j) az intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező, eljárást 

felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
k) a hiánypótlásra felhívó végzés,
l) a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó 

végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
m) az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
n) az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
o) a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.

4. §  A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a) a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre, befektetési vállalkozásra vonatkozó tőkepuffer 

képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b) rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

5. § (1) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz az 1. § d) pontja szerinti döntést a bizalmi 
vagyonkezelő tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, az engedély visszavonása esetében.

 (2) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti, az (1) és (3) bekezdésben nem nevesített esetekben.
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 (3) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes 
főosztályvezetője hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó következő 
esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) hatósági bizonyítvány kiállítása.

3. Hatósági döntések aláírása

6. § (1) A döntéshozó személy jogosult az általa hozott döntés aláírására.
 (2) A  döntéshozó akadályoztatása vagy a  2–5.  §-ban a  döntéshozatalra kijelölt munkakör betöltetlensége esetén 

a helyettesítésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

4. Helyettesítésre vonatkozó szabályok

7. § (1) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén
a) az alelnököt az ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az általa kijelölt ügyvezető 

igazgató, ügyvezető igazgató által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén az igazgató,
b) az ügyvezető igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt igazgató vagy 

– az igazgatói munkakör betöltetlensége esetén – főosztályvezető,
c) az igazgatót az  általa vagy az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt, vezetői hatáskörrel 

rendelkező személy,
d) a főosztályvezetőt az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt osztályvezető, illetve 

ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
e) az önálló osztály vezetőjét az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt főosztályvezető, 

osztályvezető, illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
f ) az osztályvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
g) a vizsgálatvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője
helyettesíti.

 (2) A  hatáskörgyakorlásra jogosult vezetői munkakör betöltetlensége esetén, helyettes kijelölésének, megbízásának 
hiányában, továbbá a  hatáskörgyakorlásra jogosult és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén, 
az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezető a hatáskör gyakorlója.

 (3) A  hatáskörgyakorlásra az  (1) és (2)  bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra nem 
delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések

8. §  A  döntés módosítására, visszavonására, kijavító és kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

10. §  E rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a hatálybalépés napján a Magyar Nemzeti 
Bank végleges döntést nem hozott.

11. §  Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A pénzügyminiszter 17/2019. (XII. 11.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I.1. pont a) alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 17/2019. (XII. 11.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
a következő 25. sorral egészül ki:
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg
Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

25. 379306

Televíziós Film 

Mecenatúra 

támogatása

A médiaszolgáltatásban 

bemutatásra szánt filmalkotások 

és filmsorozatok pályázati úton 

történő támogatása a Média tv. 

137/F. § (1) bekezdése és 

137/G. §-a alapján.

Televíziós Film Mecenatúra

A Kincstár általi utalás a Televíziós 

Filmkollégium – a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa jóváhagyását bíró – 

rendelkezéséhez igazodóan.

Kincstár
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A pénzügyminiszter 18/2019. (XII. 12.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § A  gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az  1991. július 1. napja előtt bekövetkezett 
káreseményekkel kapcsolatban az  államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési 
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2020. január 1-jétől kezdődő 
jogosultsági időszakokra esedékes összegei a  2019. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez 
képest 2,8 százalékkal emelkednek.”

2. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló  
baleseti kártérítési járadékok 2020. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei  
a 2019. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 2,8 százalékkal emelkednek.”

3. § (1) Az  egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 30.  §  
(2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 4. § (2) bekezdése és a 8–13. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 32. § a) pontja 2020. március 1-jén lép hatályba.”

 (2) Hatályát veszti az  egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2019. (IX. 4.)  
PM rendelet 30. § (4) bekezdése.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 19/2019. (XII. 18.) PM rendelete
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes 
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kizárólag multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrált (szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában 
bejegyzett tőzsdére be nem vezetett) értékpapír kibocsátójára vonatkozó rendszeres és rendkívüli tájékoztatás 
szabályait a multilaterális kereskedési rendszer működtetője szabályzatban állapítja meg.
(1b) A  Tpt. 199.  § (3)  bekezdésében meghatározottak teljesítése során a  kibocsátónak a  piaci visszaélésekről 
(piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, 
a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) 19. cikkének rendelkezéseit, valamint 
e rendelet rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója az éves jelentést az 1. melléklet, a féléves jelentést 
a 2. melléklet szerint készíti el és teszi közzé.
(2) A rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek legalább a 4. mellékletben meghatározott információk vonatkozásában 
kell eleget tenni.”

3. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozott információ korlátozástól mentes elérhetősége érdekében a  kibocsátó a  szabályozott információt 
egyidejűleg)
„a) közzétételre megküldi legalább egy, a  befektető számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média 
szerkesztőségének,”

4. §  A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A Rendelet 1.  § (1)  bekezdésében az „a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási” 
szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § (1) Ez  a  rendelet a  szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 19/2019. (XII. 18.) PM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet 1. pontjában a „Magyarországi székhelyű szabályozott piacra be nem vezetett 
értékpapír kibocsátója a féléves jelentést a 2. melléklet vagy a 3. melléklet alapján készíti el.” szövegrész.
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A pénzügyminiszter 20/2019. (XII. 19.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában és 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletében meghatározott, a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
felhasználási szabályait az 1–9. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő 
csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe 
történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár
a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást 

folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támogatás 
közre-  

működő  
szervezete 

1.   Pártok támogatása           

2.    Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3.  000187   FIDESZ – Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló  
1989. évi XXXIII. törvény  
(a továbbiakban: Párt tv.)  
5. §-a alapján a FIDESZ – 
Magyar Polgári Szövetség 
támogatása. 

FIDESZ – Magyar 
Polgári Szövetség   

A Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: 
Kincstár) általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

4.  000220   Magyar Szocialista Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Szocialista Párt 
támogatása. 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

5.  294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom – Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom – Párt támogatása. 

Jobbik 
Magyarországért 
Mozgalom – Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

6.  294113   Lehet Más a Politika  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Lehet Más a Politika 
támogatása. 

Lehet Más a 
Politika   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

7.  000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
támogatása. 

Keresztény- 
demokrata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

8.  347451   Demokratikus Koalíció  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Demokratikus Koalíció 
támogatása. 

Demokratikus 
Koalíció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

9.  347462   Párbeszéd 
Magyarországért Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Párbeszéd Magyarországért 
Párt támogatása. 

Párbeszéd 
Magyarországért 
Párt 

 
  

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

    1. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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10.    
Országos listán 
mandátumot nem szerzett 
pártok támogatása 

          

11.  375473   Momentum Mozgalom 
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Momentum Mozgalom 
támogatása. 

Momentum 
Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

12.  375484   Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt 

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt 
támogatása. 

Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

13.   Pártalapítványok támogatása           

14.  253967  Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány 
támogatása. 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 
Alapítvány 

    
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

    Kincstár     

15.  253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány 
támogatása. 

Táncsics Mihály 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

16.  301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Gyarapodó 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

17.  294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Ökopolisz Alapítvány 
támogatása. 

Ökopolisz 
Alapítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

18.  271745  Barankovics István 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Barankovics István Alapítvány 
támogatása. 

Barankovics István 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

19.  348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Megújuló 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

20.  349528  Új Köztársaságért Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az  
Új Köztársaságért Alapítvány 
támogatása. 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

21.  376062  Savköpő Menyét Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Savköpő Menyét Alapítvány 
támogatása. 

Savköpő Menyét 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

22.  377262  Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány támogatása. 

Indítsuk Be 
Magyarországot 
Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   
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23.   Közszolgálati 
médiaszolgáltatás támogatása           

24.  303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A közszolgálati média 
működtetése, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról  
szóló 2010. évi  
CLXXXV. törvényben  
(a továbbiakban: Média tv.) 
rögzített médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által  
a Média tv. 136. §  
(4) bekezdése szerint.  

  Kincstár   

25.  379306  Televíziós Film Mecenatúra 
támogatása 

A médiaszolgáltatásban 
bemutatásra szánt filmalkotások 
és filmsorozatok pályázati úton 
történő támogatása a Média tv. 
137/F. § (1) bekezdése és 
137/G. §-a alapján. 

Televíziós Film 
Mecenatúra   

A Kincstár általi utalás a 
Televíziós Filmkollégium 
– a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 
jóváhagyását bíró – 
rendelkezéséhez 
igazodóan. 

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Visszafizetés  
határideje 

Bizto-
síték Kezelő szerv 

Lebo- 
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.  285012  

Települési és területi 
nemzetiségi 
önkormányzatok 
támogatása 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működésének és 
feladatainak támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv.  
9. mellék- 
lete szerint. 

Igen 

Vissza nem 
térítendő 
támogatás 
formájában. 

  
Bethlen Gábor 
Alapkezelő 
Nonprofit Zrt. 

  

  

    2. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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3. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo- 
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.  031194  K-600 hírrendszer 
működtetésére 

Az előirányzat célja a K-600 
távközlési és informatikai rendszer 
fenntartása, működtetésének és 
fejlesztésének biztosítása.  

A kormányzati célú 
hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.)  
Korm. rendeletben 
kijelölt kormányzati 
célú hírközlési 
szolgáltató 

  

Közszolgáltatási 
szerződés, 
közvetlen 
kifizetés, 
egyösszegben 
vagy 
részletekben, 
előleg 
nyújtásával.  

A közszolgáltatási 
szerződésben 
előírtak szerint 
amennyiben az 
előlegszámla 
összege 
magasabb, mint a 
végszámla 
összege, úgy a 
különbözetet a 
központi 
szolgáltató a 
közszolgáltatási 
szerződésben 
rögzítettek szerint 
visszafizeti. 

Késedel- 
mes 
teljesítési, 
hibás 
teljesítési, 
illetve 
meghiúsu- 
lási kötbér 
a közszol- 
gáltatási 
szerződés 
alapján. 

Belügy- 
minisztérium   

3.  375773  

Roma települési és 
területi nemzetiségi 
önkormányzatok 
támogatása 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működésének és 
feladatainak támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv.  
9. mellék- 
lete szerint. 

Igen 

Vissza nem 
térítendő 
támogatás 
formájában. 

  Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő   

  

    3. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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4. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Vissza-  
fizetés  

határideje 
Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  

szervezete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.    Központi tartalékok           
3.     Céltartalékok           

4.  329928    
Közszférában 
foglalkoztatottak 
bérkompenzációja 

A költségvetési szerveknél és a 
nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet önmaga vagy 
intézménye útján ellátó egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak 
részére a tárgyévben – 
jogszabály  
alapján – járó többlet személyi 
juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek 

A Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése 
szerint, a 
Kormány 
egyedi 
határozata. 

 

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat- 
átcsoportosításként.  

Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban 
meghatá-
rozott 
időpont.  
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5.  235149    Különféle 
kifizetések 

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése 
szerinti célok. 

A Kvtv. 4. §  
(2) bekezdése szerinti 
szervek  

A Kvtv. 4. § 
(2) bekezdése 
szerint,  
a Kormány 
egyedi 
határozata 
vagy az 
államház- 
tartásért felelős 
miniszter 
intézkedése.   

 Előirányzat-átcsoportosítás 

Előirány- 
zat- 
módosí- 
tással, az 
intézke- 
désben 
meghatá- 
rozottak 
szerint. 

    

6.  352239    Ágazati életpályák 
és bérintézkedések 

A Kvtv. 4. § (3) bekezdése 
szerint, a jogszabály alapján járó 
többlet személyi juttatások és az 
azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 
kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

Az államház- 
tartásért felelős 
miniszter 
intézkedése. 

 Előirányzat-átcsoportosítás 

Előirány-
zat módo-
sítással, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint. 

    

7.  368951    
Hazai 
bölcsődefejlesztési 
program 

A bölcsődei ellátást biztosító 
intézmények, szolgáltatások 
létrehozása, fejlesztése. 

Önkormányzatok és 
egyéb, nem állami 
fenntartók 

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi 
határozata. 

 Előirányzat-átcsoportosítás 

Az elő-
irányzat 
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban 
meghatá-
rozott 
időpont. 

    

8.  375739   Beruházás Előkészítési 
Alap 

A központi költségvetési 
források felhasználásával 
megvalósuló beruházások 
előkészítési folyamatának 
javítása. 

Központi költségvetési 
szervek, fejezeti és 
központi kezelésű 
előirányzatok 

  

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat-
átcsoportosításként. 

Az elői-
rányzat-
átcsopor- 
tosításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban meg-
határozott 
időpont. 
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5. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.    Közszolgáltatások 
ellentételezése           

3.     
Közlekedési 
közszolgáltatások 
költségtérítése 

          

4.  303868    

A vasúti 
pályahálózat 
működtetésének 
költségtérítése 

A vasúti pályahálózat 
működtetésével kapcsolatban 
felmerült bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

A vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 
28. §-a szerinti 
szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
pályaműködtetést 
végző társaságok 

A költségtérítés 
havonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
pályaműködtetési 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől  
számított 15 napon 
belül a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: 
NAV) folyósítja. 

  

Inno- 
vációs és 
Techno- 
lógiai 
Minisz- 
térium  
(a 
további-
akban: 
ITM) 

  

5.  348273    

Vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatások 
költségtérítése 

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 
25. §-a szerinti 
szerződéssel 
rendelkező, vasúti 

A költségtérítés 
havonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 

  ITM   
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személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

folyósítja. 

6.  348284    

Autóbusszal 
végzett 
személyszállítási 
közszolgáltatások 
költségtérítése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségei és az ágazatban szokásos 
mértékű észszerű nyereség 
megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, 
autóbusszal helyközi 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó mértékét, 
ütemezését és 
feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével az 
autóbusszal 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   

7.  348295    

Vasúti 
személyszállítás 
korábbi 
költségtérítéseinek 
elszámolása 

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás korábbi 
költségtérítései elszámolásából 
fennmaradt költségtérítési igények 
megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó mértékét, 
ütemezését és 
feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   

8.  359595    

Elővárosi 
közösségi 
közlekedés 
költségtérítése 

Az elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, elővárosi 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó mértékét, 
ütemezését és 
feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   
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elővárosi 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

9.  059262  

Mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és 
egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek 
átvállalása 

A költségvetési támogatás a 
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kifizetett,  
az uránbányászatban  
1993. december 31-ig keletkezett 
baleseti járadékokat és a 
munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
kártérítési kötelezettségeket téríti 
meg. 

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Utólagos utalványozás 
havonta.  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján a 
NAV gondoskodik. 

  ITM   
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6. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 
A

lc
ím

 
Jo

gc
ím

cs
op

or
t 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.    Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Alap           

3.     Családi támogatások           

4.  003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben  
(a továbbiakban: Cst.) meghatározott 
célok megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai/pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

5.  018911    Anyasági 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai/pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

6.  011462    Gyermekgondozá
st segítő ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai/pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   
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7.  226099    Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 
 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai/pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

8.  245623    

Gyermekek 
születésével 
kapcsolatos 
szabadság 
megtérítése 

A gyermek születése esetén az apát 
megillető pótszabadság 
igénybevételéről és a 
pótszabadsággal összefüggő 
költségek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.)  
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R1.) meghatározott cél. 

Az R1.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai/pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

9.  267434    Életkezdési 
támogatás 

A fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvényben (a továbbiakban:  
Fétám. tv.) meghatározott cél. 

A Fétám. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

10.  265990    

Pénzbeli és 
természetbeni 
gyermekvédelmi 
támogatások 

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló  
1997. évi XXXI. törvényben  
(a továbbiakban: Gyvt.) 
meghatározott cél. 

A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.)  
Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Gyer.)  
68. §-a, 68/B. §-a és  
68/D–E. §-a alapján, továbbá  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan végzi. 

  Kincstár   

11.  329851    
Gyermektartás- 
díjak 
megelőlegezése 

A Gyvt.-ben meghatározott cél. 
A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  
A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer. 69–76. §-a 
alapján végzi. 

  Kincstár   

12.     Korhatár alatti 
ellátások           

13.  329817    Szolgálati 
járandóság 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi 
CLXVII. törvényben  
(a továbbiakban: T1.), továbbá az 
egyszeri juttatásról szóló törvényben 
vagy kormányrendeletben  
(a továbbiakban: Ejsz.) 
meghatározott cél.  

A T1.-ben, 
valamint az 
Ejsz.-ben 
megahatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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14.  329839    

Korhatár előtti 
ellátás, 
balettművészeti 
életjáradék 

A T1.-ben, továbbá az Ejsz.-ben 
meghatározott cél. 

A T1.-ben, 
valamint az 
Ejsz.-ben 
megahatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

15.     
Jövedelempótló és 
jövedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

16.  003595    

Átmeneti 
bányászjáradék, 
szénjárandóság 
kiegészítése és 
kereset-
kiegészítése 

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.), a nyugdíjas bányászok 
szénjárandóságának pénzbeli 
megváltásáról szóló  
145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R2.), a mecseki 
bányászatban munkát végzők 
bányászati keresetkiegészítéséről 
szóló 6/1994. (II. 18.)  
IKM–PM–NM együttes rendeletben 
(a továbbiakban: R3.) és az Ejsz.-ben 
meghatározott cél. 

A Bt.-ben,  
az R2.-ben,  
az R3.-ban és  
az Ejsz.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

17.  016939    Mezőgazdasági 
járadék 

A mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti tagok öregségi 
és munkaképtelenségi járadékáról 
szóló 6/1960. (II. 14.)  
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R4.) és az Ejsz.-ben meghatározott 
cél. 

Az R4.-ben és az 
Ejsz.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

18.  011374    

Fogyatékossági 
támogatás és a 
vakok személyi 
járadéka 

A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben  
(a továbbiakban: Fot.) és  
az Ejsz.-ben meghatározott cél. 

A Fot.-ban és az 
Ejsz.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását a 
folyósító szerv 
adatszolgáltatása/pénzellátási 
terve alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan –  
a Kincstár végzi. 

  Kincstár   

19.  003584    

Politikai 
rehabilitációs és 
más nyugdíj-
kiegészítések 

A honvédek jogállásáról szóló  
2012. évi CCV. törvényben  
(a továbbiakban: Hjt.), a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben  
(a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 
és 1963 között törvénysértő módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal 
és szabadságharccal összefüggésben 
elítéltek, valamint a korábbi 
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, 

A Hjt.-ben,  
a Szoc. tv.-ben, 
az R5.-ben,  
a T2.-ben,  
az R6.-ban,  
az Ngtv.-ben,  
az Nhpr.-ben, az 
R7.-ben,  
a T3.-ban,  
az R8.-ban,  
a Pttv.-ben,  

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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továbbá az egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések 
hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R5.), az egyes 
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. évi 
XII. törvényben (a továbbiakban: 
T2.), a Magyar Tudományos 
Akadémia hazai tagjai és a Magyar 
Tudományos Akadémia Doktora 
címmel rendelkező személyek 
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus 
elhalálozása esetén megállapítható 
hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R6.), a nemzeti 
gondozásról szóló 1992. évi LII. 
törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), 
a nemzeti helytállásért elnevezésű 
pótlék bevezetéséről szóló  
173/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), 
az egyes nyugdíjjogi hátrányok 
enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes 
Művész és a Népművészet Mestere 
járadékáról szóló 2004. évi  
CVI. törvényben (a továbbiakban: 
T3.), az egyes, tartós időtartamú 
szabadságelvonást elszenvedettek 
részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII. 26.)  
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R8.), a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi  
LXIV. törvényben (a továbbiakban: 
Pttv.) a szépkorúak jubileumi 
köszöntéséről szóló  
255/2008. (X. 21.)  
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R9.) és az Ejsz.-ben meghatározott 
cél. 

az R9.-ben és  
az Ejsz.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 
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20.  003616    Házastársi pótlék 

A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 89/1990. (V. 1.)  
MT rendeletben (a továbbiakban: 
R10.) és az Ejsz.-ben meghatározott 
cél. 

Az R10.-ben és 
az Ejsz.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

21.  243878    

Egyéb 
támogatások 
(Cukorbetegek 
támogatása, 
Lakbértámogatás) 

Az R10.-ben és a cukorbetegek 
anyagi támogatásáról szóló  
18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben 
(a továbbiakban: R11.) 
meghatározott cél. 

Az R10.-ben és 
az R11.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

22.  030614    

Megváltozott 
munkaképes-
ségűek kereset-
kiegészítése 

Az egyes bányászati dolgozók 
társadalombiztosítási 
kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R12.) 
meghatározott cél. 

Az R12.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását  
– a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai, pénzellátási 
tervei alapján – a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan a 
Kincstár végzi. 

  Kincstár   

23.  348562    Járási szociális 
feladatok ellátása 

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
 

A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását az 
egyes pénzbeli szociális 
ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet  
1. §-ában foglaltak szerint 
végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

24.     Különféle jogcímen 
adott térítések           

25.  030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A kiadás teljesítését a folyósító 
szerv által benyújtott és az 
államháztartásért felelős 
miniszter által jóváhagyott 
finanszírozási terv alapján 
végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
139. § (1b) bekezdése szerint. 

  Kincstár   

26.  030571    

Egészségügyi 
feladatok 
ellátásával 
kapcsolatos 
hozzájárulás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi  
LXXIX. törvényben meghatározott 
cél. 

Egészség- 
biztosítási Alap   

Az előirányzat folyósítása az 
államháztartásért felelős 
miniszter által jóváhagyott 
finanszírozási terv alapján 
havonta végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény  
(a továbbiakban: Áht.) 82. § 
(1) bekezdése alapján. 

  Kincstár   

27.  030603    Folyósított A folyósított ellátások utáni térítés a Ellátást folyósító   A folyósítás havonta, egyenlő   Kincstár   
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ellátások utáni 
térítés 

jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek fedezetéül 
szolgál. 

szerv részletekben történik. 
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7. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

  Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 
A

lc
ím

 
Jo

gc
ím

cs
op

or
t 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.  295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság 
jogerős végzésével jóváhagyott 
egyezségen alapuló, az államot 
terhelő kifizetések finanszírozása. 
A stabil vérkészítménytől  
HCV-vírussal megfertőződött 
veleszületett vérzékenységben 
szenvedő állampolgárok egységes 
állami kártalanításáról szóló 
1093/2000. (XI. 24.)  
Korm. határozatból eredő 
kötelezettség, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állampolgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és 
bírósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi 
irodákkal kötött jogi szerződések 
esetén általános forgalmi 
adókötelezettség teljesítése is). 
Az állammal szemben 
kezdeményezett valamennyi 
választottbírósági eljárás 

Jogerős döntésben 
foglaltak szerint 
megjelöltek, stabil 
vérkészítménytől 
HCV-vírussal 
megfertőződött 
veleszületett 
vérzékenységben 
szenvedő 
állampolgárok, 
ügyvédek, ügyvédi 
irodák, 
választottbíróságok, 
bíróságok 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős és 
végrehajtható, 
illetőleg előzetesen 
végrehajtható 
bírósági határozat, 
eljárási díj- és 
költségfizetési 
kötelezettséget 
megállapító 
határozat, ügyvédi 
megbízási 
szerződések alapján. 

  

Miniszter- 
elnöki 
Kormány-
iroda 

  

    7. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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költségeire, illetve az államot 
bármely nemzetközi 
választottbíróság vagy külföldi 
rendes bíróság kötelező erejű 
határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre, továbbá 
az állam adós elleni végrehajtási 
eljárásban az államot terhelő, 
bírósági határozaton vagy a 
végrehajtó felhívásán alapuló 
fizetési kötelezettségekből eredő 
kifizetések finanszírozása. 

3.  368206  

Egyetemes postai 
szolgáltató méltánytalan 
többletterhének 
megtérítése 

Egyetemes postai szolgáltató 
méltánytalan többletterhének 
megtérítése. 

A postai 
szolgáltatásokról szóló 
2012. évi  
CLIX. törvény 18. § 
(1) bekezdése alapján 
kijelölt egyetemes 
postai szolgáltató 

Az előirányzat 
kezelője a 
rendelkezésre álló 
forrás mértékéig 
gondoskodik a 
szolgáltató részére 
történő kifizetésről. 

 

Az előirányzat 
kezelője a 
szolgáltató által 
benyújtott 
kompenzációs igényt 
ellenőrzi és a 
teljesítés elfogadását 
követően a 
költségvetési 
előirányzaton 
rendelkezésre álló 
forrás mértékéig  
30 napon belül 
gondoskodik a 
kompenzáció 
szolgáltató részére 
történő kifizetéséről. 

  

Miniszter- 
elnöki 
Kormány-
iroda 

  

4.    Központi tartalékok           

5.  297102   
Rendkívüli 
kormányzati 
intézkedések 

Év közben meghozott kormányzati 
döntésekből következő feladatok 
finanszírozása és az előirányzott, 
de elháríthatatlan ok miatt 
elmaradó költségvetési bevételek 
pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok, 
központi kezelésű 
előirányzatok 

  

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az elő- 
irányzat- 
átcso- 
portosí- 
tásról 
szóló 
Korm. 
határo- 
zatban 
megha- 
tározott 
időpont. 

    

6.  271734   Országvédelmi Alap 
Az államháztartási egyenlegcél 
teljesülését veszélyeztető 
kockázatok tompítása. 

A Kormány döntése 
alapján   

Esetleges felhaszná-
lásról a Kvtv. 4. §  
(6)–(8) bekezdése 
alapján a Kormány 
dönt. 
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8. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Bizto-
síték 

Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.    Devizahitelek 
kamatelszámolásai           

3.  028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
devizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Magyarország 
gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény  
(a továbbiakban: Gst.) 
13. §-a alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.  
(a továbbiakban:  
ÁKK. Zrt.) útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. a Magyar 
Nemzeti Banknál  
(a továbbiakban: 
MNB) és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

    8. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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4.     Egyéb devizahitelek 
kamata            

5.  358717    

Átvállalt 
önkormányzati 
devizahitelek 
külföldi 
pénzintézetek felé 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

6.  358728    Egyéb devizahitelek 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

7.    Devizakötvények 
kamatelszámolásai           

8.     Nemzetközi 
devizakötvények           

9.  358740    Devizakötvények 
kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

10.     Belföldi devizakötvények           

11.  358762    Devizakötvények 
kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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12.  358773  Egyéb devizaműveletek 
kamatelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

13.   A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

14.    Forinthitelek kamatelszámolásai           

15.  007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
forinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

16.    Államkötvények 
kamatelszámolása           

17.     
Piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolásai 

          

18.  007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

19.  358828    Lakossági kötvények 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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20.  223098   
Nem piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolása 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

21.    Kincstárjegyek 
kamatelszámolásai           

22.  233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

23.  233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

24.  358839  Repóügyletek 
kamatelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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25.   Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

26.    Jutalékok és egyéb költségek           

27.  223296   Deviza elszámolások 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

28.  234384   Forint elszámolások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

29.  380428   
Magyar Államkincstár 
függő ügynök 
elszámolások 

 Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

Az összeget a Kincstár 
a függő ügynökkel 
történő elszámolás 
alapján folyósítja 

  Kincstár   

30.  014803  
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs 
kiadások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

31.  233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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9. melléklet a …/2019. (…..) PM rendelethez 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 

Lebo- 
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  379828 Babaváró támogatás banki 
költségtérítés 

A babaváró támogatásról 
szóló 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 44/2019. 
Korm. rendelet) alapján a 
jogosultak számára a banki 
költségtérítés biztosítása. 

A 44/2019.  
Korm. rendelet 23. §  
(3) bekezdése szerinti 
hitelintézet 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
23. §  
(3) bekezdése 
szerint. 

 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
23. § (3) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

2.  379817 Babaváró támogatás tartozások 
elengedése 

A 44/2019. Korm. rendelet 
alapján a jogosultak 
számára a tartozás 
elengedésből adódó 
elszámolás biztosítása. 

A 44/2019.  
Korm. rendelet 21. §  
(4) bekezdése szerinti 
hitelintézet 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
21. §  
(4) bekezdése 
szerint. 

 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
21. § (4) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

3.  379284 Babaváró támogatás 
kamattámogatása 

A 44/2019. Korm. rendelet 
alapján a kamattámogatás 
biztosítása 

A 44/2019.  
Korm. rendelet 13. §  
(1) bekezdése szerinti 
hitelintézet 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
13. §  
(1) bekezdése 
szerinti 
hitelintézet. 

 

A 44/2019.  
Korm. rendelet  
13. §  
(1) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

4.  368940 Diákhitel tartozás csökkentésének 
támogatása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának 
támogatása 

A hallgatói 
hitelrendszerről szóló 
1/2012. (I. 20.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R13.) 
meghatározott kör 

  

A támogatás 
folyósítása az R13. 
18/D. §-a alapján 
történik 

  Kincstár   

    9. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez
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5.  334262 Diákhitel 2 konstrukció 
kamattámogatása  

Diákhitel konstrukció 
kamattámogatása 

Az R13. alapján 
meghatározott kör   

A támogatás 
folyósítása az R13. 
29. §-a alapján 
történik. 

  Kincstár   

6.   Lakástámogatások           

7.  005137  Egyéb lakástámogatások  

A lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R14.),  
a fiatalok, valamint a 
többgyermekes családok 
lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R15.),  
a lakásépítési támogatásról 
szóló 256/2011. (XII. 6.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R16.),  
az otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 
341/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R17.),  
a devizakölcsönök 
törlesztési árfolyamának 
rögzítését érintő 
megtérítésről és a 
közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 
57/2012. (III. 30.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R18.),  
a lakás-előtakarékosság 
állami támogatásáról szóló 
215/1996. (XII. 23.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R19.) az 
adósság-rendezésben részt 
vevő természetes 
személyek lakhatási 
feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési 
támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R20.),  

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek 

  

Az R14., az R15., 
az R16., az R17.,  
az R18., az R19.,  
az R20., az R21.,  
az R22., az R23. és 
a három- vagy 
többgyermekes 
családok lakáscélú 
jelzáloghitel 
tartozásainak 
csökkentéséről 
szóló 337/2017. 
(XI. 14.)  
Korm. rendelet 
alapján a Kincstár 
végzi. 

  

A Kincstár 
az R14. 
25/A. §-a 
szerinti 
lakás-
politikát 
megalapozó 
kutatások, 
tanulmá- 
nyok,  
a lakáscélú 
támogatások 
megismer- 
tetése, 
valamint 
pályázat- 
kezeléssel 
kapcsolatos 
kiadások 
kötelezett- 
ségválla- 
lása és 
teljesítés- 
igazolása 
kivételével 
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az új lakások építéséhez, 
vásárlásához kapcsolódó 
lakáscélú támogatásról 
szóló 16/2016. (II. 10.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R21.),  
a használt lakás 
vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi 
otthonteremtési 
kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R22.),  
a nemzeti otthonteremtési 
közösségekről szóló 
törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 
115/2016.  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R23.),  
és a három- vagy 
többgyermekes családok 
lakáscélú jelzáloghitel-
tartozásainak 
csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.)  
Korm. rendeletben 
meghatározott 
támogatások nyújtása és az 
ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások 
igénybevételével 
összefüggő kiadások 
teljesítése. 
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8.  196835 Szociálpolitikai menetdíj 
támogatás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből 
származó bevételkiesés 
ellentételezése. 

A közlekedési 
szolgáltató, ha a 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
tevékenységet 
közszolgáltatási 
szerződés alapján 
nyújtja, vagy a 
közlekedésszervező,  
ha a közszolgáltatással 
összefüggő díjakból 
származó bevételek 
beszedését végzi 

Az Sztv. 
felhatalmazása 
alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-
támogatás 
megállapításának 
és 
igénybevételének 
szabályairól szóló 
121/2012.  
(VI. 26.)  
Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 
R24.) alapján. 

 

A támogatás 
folyósításával 
kapcsolatban az 
Sztv.-ben és az 
R24.-ben nem 
szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény 
költségvetési 
támogatásokra 
vonatkozó 
rendelkezései 
alapján jár el. 

  NAV   

9.   Egyéb költségvetési kiadások           
10.    Vegyes kiadások           

11.  031006   Felszámolásokkal 
kapcsolatos kiadások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi  
11. törvényerejű 
rendeletből  
(a továbbiakban: Tvr.),  
a csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi  
XLIX. törvényből  
(a továbbiakban: Cstv.),  
a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvényből  
(a továbbiakban: Ctv.), 
valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. 
törvényből eredő fizetési 
kötelezettségek 
kiegyenlítése. 

Felszámolók, 
végelszámolók, 
járadékos hitelezők, 
bérgarancia biztosok 
 

  

A Tvr.-ben,  
a Cstv.-ben és  
a Ctv.-ben 
meghatározott 
módon. 
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12.  031017   Szanálással kapcsolatos 
kiadások  

Az állami szanálási eljárás 
megszűnésével kapcsolatos 
feladatokról szóló  
28/1992. (XII. 4.)  
PM rendeletben  
(a továbbiakban: R25.) 
rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

Felszámoló 
   

Az R25.-ben 
meghatározott 
módon. 

     

13.  031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

A pénzügyminiszter által 
képviselt állam számára 
fizetési kötelezettség 
alapját képező jogerős 
bírósági ítéletben, 
végzésben vagy peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratban 
meghatározott 
kártérítések, illetve a 
peres eljárással 
kapcsolatos költségek 
megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által fizetett 
járadék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az 
állam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. pont  
1. alpontja szerinti 
igények forrásbiztosítása 
is ezen előirányzatról 
történik.  

Az egyes bírósági 
határozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratok alapján az állam 
által kártérítésben 
részesülő 
magánszemélyek  
 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, 
ítéletek, peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratok 
alapján. 

     

14.     Védelmi felkészítés 
előirányzatai           

15.  265767    
Honvédelmi- és 
gazdasági felkészülés 
központi kiadásai 

Az előirányzat a 
honvédelmi igazgatási 
feladatok támogatására,  
a fővárosi- és megyei 
védelmi bizottságok 
működésének 
támogatására, a területi és 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározat 
alapján történő 
végleges 
átcsoportosítás. 

  

Honvédelmi 
Minisztérium 
(a további- 
akban: HM) 
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helyi védelmi igazgatás 
feladatainak támogatására, 
honvédelmi igazgatási 
képzések finanszírozására, 
a gazdaságfelkészítés 
feladatainak támogatására, 
és a közszolgálati média 
különleges jogrendi 
időszaki működésre 
történő felkészítésére,  
a honvédelmi feladatok 
(például állami céltartalék 
készletek fenntartása, 
védőeszköz készletek 
karbantartása) 
támogatására szolgál. 

16.  265778    

Honvédelmi Tanács és 
a Kormány speciális 
működési feltételeinek 
biztosítása  

Az előirányzat a speciális 
objektumok 
üzemeltetésére, a védelmi 
igazgatás 
infokommunikációs 
rendszerének 
működtetésére, 
fenntartására, 
fejlesztésére, a NATO 
Válságreagálási 
Rendszerrel összhangban 
álló Nemzeti Intézkedési 
Rendszer működtetésére, 
és a különleges 
jogrendben történő 
vezetési feltételek 
biztosítására szolgál. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok és 
központi kezelésű 
előirányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározat 
alapján történő 
végleges 
átcsoportosítás. 

  HM   

17.  031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt 
nyugati hadifoglyok 
hitelutalványainak 
rendezése, a külföldiek 
földmegváltási ügyeinek 
rendezése, illetve az 
ismeretlen helyen 
tartózkodók forint 
követeléseinek rendezése 
szolgál.  
Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 
(Budapest) Zrt.-be történő 
beszállításához kapcsolódó 
feladatok ellátására 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek      Kincstár   
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szolgál. 
Az Országos 
Betétbiztosítási Alappal a 
hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 
alapján kötött megbízási 
szerződésből eredő, 
megbízás ellátásával 
összefüggésben felmerült 
költségek megtérítése. 
Az előirányzat nyújt 
fedezetet a központi 
költségvetés közvetlen 
kiadásainak és 
bevételeinek 
pénzforgalmához 
kapcsolódóan felmerült 
kiadásokra, ideértve a 
postaköltségeket, a GIRO 
és a VIBER költségeit, 
Elektronikus Fizetési és 
Elszámolási Rendszer 
díjszámla teljesítésével 
kapcsolatos költségeket,  
a devizaköltségeket, 
illetve az MNB negatív 
kamatelszámolásait. 
Fedezetül szolgál továbbá 
az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi  
LXXXVII. törvény szerint 
folyósított 
támogatásoknak. 

18.  202996   1% SZJA közcélú 
felhasználása  

A személyi 
jövedelemadóról szóló 
törvény lehetővé teszi a 
magánszemélyeknek, hogy 
befizetett adója 
meghatározott részének 
felhasználásáról az adóévet 
követő évben külön 
törvényben rögzített 
mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) 

A személyi 
jövedelemadó 
meghatározott részének 
az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi  
CXXVI. törvényben  
(a továbbiakban: Szf. tv.) 
meghatározott 
kedvezményezetti kör 

  

A NAV az e célra 
megnyitott 
számláról  
– az Szf. tv. 3. §-a 
előírásainak 
figyelembe- 
vételével –  
a támogatást 
folyósítja. 

  NAV   
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javára és eljárás szerint 
nyilatkozatban 
rendelkezzék.  
A magánszemély e 
jogának megvalósulását 
szolgálja az előirányzat. 

19.  220822   Mehib és Eximbank 
behajtási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 
8/A. § (2) bekezdése, és 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  
(a továbbiakban: R26.). 
alapján az Eximbank Zrt.-t 
és a MEHIB Zrt.-t 
megillető, az állam részére 
behajtott követelések után 
járó jutalék kifizetése. 

Eximbank Zrt. és 
MEHIB Zrt.   Az R26. alapján.   Kincstár   

20.  331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel 
kapcsolatos kiadások 
teljesítése. 

A környezetvédelmi 
termékdíjról szóló  
2011. évi  
LXXXV. törvényben 
meghatározott jogosulti 
kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylés 
céljából nyitott 
számláról 
folyósítja. 

  NAV   

21.  206158   Egyéb megszűnt jogcímek 
miatt járó támogatás 

A korábbi évek során a 
vállalkozások folyó 
támogatásai között 
szerepelt, de azóta már 
megszűnt egyes 
támogatások utólagos 
rendezéséhez kapcsolódó 
kötelezettségek rendezése. 

Kifizetésre jogosult jogi 
személyek   A folyósításról a 

NAV gondoskodik.   NAV   
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22.  341739   Fuvarozók 
kamattámogatása 

Az Útdíj Hitelprogramhoz 
kapcsolódó 
hitelszerződéseken alapuló 
kölcsönök 
kamattámogatásának 
finanszírozása. 

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési 
Zrt.-n keresztül a 
kamattámogatás 
jogosultja 

A KAVOSZ 
Vállalkozás- 
fejlesztési Zrt. 
autópályák, 
autóutak és főutak 
használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához 
kapcsolódó állami 
kezesség- 
vállalásról és 
kamattámogatásról 
szóló  
232/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 
alapján  
(a továbbiakban: 
KAVOSZ 
rendelet). 

 

Havonta a 
KAVOSZ 
rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

23.  359395   

Filmszakmai közvetett 
támogatások mozgókép 
törvény szerinti kiegészítő 
finanszírozása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény  
(a továbbiakban: Mktv.) 
31/D. § (13) bekezdése 
szerinti fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Magyar Nemzeti 
Filmalap Közhasznú 
Nonprofit Zrt. 

  
Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

24.   Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

25.  016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, 
állami készfizető kezesség 
mellett vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése az R26. alapján. 

Az Eximbank Zrt.-n 
keresztül a garancia 
jogosultja 

  
Az R26.-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

26.  016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mellett 
vállalt biztosítási 
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése az 
R26. alapján. 

A MEHIB Zrt.-n 
keresztül a biztosítás 
jogosultja 

  
Az R26.-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

27.  031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. kezességvállalásaihoz 
kapcsolódó állami 
viszontgarancia 
beváltásával, illetve az 
ebből eredő követelés 
behajtásával összefüggő 

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

Az R27.-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   
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fizetési kötelezettség 
teljesítése az állami 
viszontgarancia 
vállalásának és 
érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 
kormányrendelet  
(a továbbiakban: R27.) 
alapján. 
 

28.  208471  

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
kezességvállalásaihoz 
kapcsolódó állami 
viszontgarancia 
beváltásával, illetve az 
ebből eredő követelés 
behajtásával összefüggő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése az R27. alapján. 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány   

Az R27.-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

29.  256067  

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
állami készfizető 
kezességből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által 
vállalt kezesség 
előkészítésének és  
a kezesség 
beváltásának 
eljárási rendjéről 
szóló 110/2006.  
(V. 5.) Korm. 
rendeletben  
(a továbbiakban: 
Kezesség rendelet) 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

30.  265834  
A „fészekrakó” programhoz 
vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
készfizető kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
kezesség 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes 
szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) 
Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   
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31.  254012  

MFB Zrt. által nyújtott 
hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. által állami készfizető 
kezesség mellett nyújtott 
hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt.   

A Kezesség 
rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

32.   Kormányzati rendkívüli 
kiadások           

33.    Pénzbeli kárpótlás           

34.  001436   Pénzbeli kárpótlás  

Az életüktől és 
szabadságuktól politikai 
okból jogtalanul 
megfosztottak 
kárpótlásáról szóló  
1992. évi  
XXXII. törvényben  
(a továbbiakban: T4.) 
foglaltak végrehajtása. 

A T4.-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez 
igazodóan,  
a Kincstár 
rendelkezése 
alapján történik. 

  Kincstár   

35.  196934   
Az 1947-es párizsi 
békeszerződésből eredő 
kárpótlás 

A Párizsi 
Békeszerződésről szóló 
1947. évi XVIII. törvény 
27. Cikke 2. pontjában 
foglaltak végrehajtásáról 
szóló 1997. évi X. törvény 
(a továbbiakban: T5.) 
végrehajtása. 

A T5.-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez 
igazodóan,  
a Kincstár 
rendelkezése 
alapján történik. 

  Kincstár   

36.  209511   Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei 

Az előirányzat a pénzbeli 
kárpótlási előirányzatokkal 
összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

A folyósítást végző szerv 
folyósítási 
költségtérítésben 
részesül 

  

A folyósítás 
havonta, egyenlő 
részletekben 
történik. 

  Kincstár   

37.   
Garancia és hozzájárulás a 
társadalombiztosítási 
ellátásokhoz 

          

38.    Nyugdíjbiztosítási Alap 
támogatása           

39.  368317  Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 
bevételeként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár  
az Ávr. 139. §  
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

40.    Egészségbiztosítási Alap           



1. szám
 

PÉN
ZÜ

G
YI KÖ

ZLÖ
N

Y 
277 

támogatása 

41.  266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira és a 
magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi  
LXXX. törvényben 
meghatározott személyek 
után a központi 
költségvetés által fizetendő 
egészségügyi szolgáltatási 
járulék fedezetét biztosítja 
az előirányzat. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár 
finanszírozási terv 
alapján végzi az 
Ávr. 136. §  
(2) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

42.  338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat az       
Egészségbiztosítási Alap 
bevételeként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár  
az Ávr. 139. §  
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

43.   
Nemzetközi pénzügyi 
intézmények felé vállalt 
kötelezettségek kiadásai 

          

44.    Nemzetközi tagdíjak           

45.  295991   IBRD alaptőkeemelés 

Magyarországnak a 
Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankban 
fennálló tulajdoni 
részaránya szinten tartását 
szolgáló tőkeemelés 
teljesítése.   

Nemzetközi Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

46.  208987   CEB tagdíj  

Magyarországnak az 
Európa Tanács Fejlesztési 
Bankban lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tagdíj 
fizetése. 

Európa Tanács 
Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

47.  257978   Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a 
brüsszeli Európai 
Nemzetközi Gazdasági 
Kutatóközpontban lévő 
tagsága fenntartását 
szolgáló tagdíj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági 
Kutatóközpont 

  

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

48.  352040   AIIB alaptőke 
hozzájárulás 

Az Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bankhoz 
történő csatlakozásból 
adódó fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Ázsiai Infrastrukturális 
Beruházási Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

49.  379617   NBB tőkeemelés Magyarországnak a Nemzetközi Beruházási   A Kincstár folyósít      
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Nemzetközi Beruházási 
Bankban fennálló tulajdoni 
részaránya szinten tartását 
szolgáló tőkeemelés 
teljesítése. 

Bank a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

50.    Nemzetközi multilaterális 
segélyezési tevékenység           

51.  010795   IDA alaptőke-hozzájárulás  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás 
teljesítése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

52.  380262   
IMF segélyprogramban 
való részvétel 
kamattámogatása 

Betét elhelyezése a 
Nemzetközi Valutaalapnál 
vezetett segélyezési célú 
számlára 

   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

53.    
A nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel kapcsolatos 
egyéb kiadások 

          

54.  379628   
Az NBB magyarországi 
székhelyének létesítésével 
kapcsolatos tőkeemelés 

A Nemzetközi Beruházási 
Bank és Magyarország 
Kormánya között a 
Nemzetközi Beruházási 
Bank Magyarországi 
Székhelyéről szóló 
Megállapodás 
kihirdetéséről és  
a 2015. évi XLI. 
törvénnyel kihirdetett,  
a Nemzetközi Beruházási 
Bank megalapítása 
tárgyában, Moszkvában,  
1970. július 10-én aláírt és 
1990. december 20. napján 
módosított Egyezményhez 
csatolt Alapszabály 
módosításának 
kihirdetéséről szóló  
2019. évi XI. törvénnyel 
kihirdetett, a Nemzetközi 
Beruházási Bank és 
Magyarország Kormánya 
között a Nemzetközi 
Beruházási Bank 
Magyarországi 
Székhelyéről szóló 
Megállapodás 4.1 és  
4.2 pontjában foglalt 

Nemzetközi Beruházási 
Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 
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felhatalmazás alapján a 
Nemzetközi Beruházási 
Bank elhelyezéséhez 
hozzájárulás teljesítése. 

55.  380206   

Tanácsadási 
együttműködés 
nemzetközi fejlesztési 
intézményekkel 

Egyes nemzetközi 
fejlesztési intézményekben 
való tanácsadási 
együttműködés biztosítása 

Nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

56.  010849   Egyéb kiadások 

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz 
kapcsolódó járulékos 
jellegű kiadások teljesítése. 

Nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa alapján. 

     

57.   Hozzájárulás az EU 
költségvetéséhez           

58.  269945  ÁFA alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való áfa-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

59.  269956  GNI alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való GNI-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

60.  269967  Brit korrekció 

Az EU költségvetéséhez 
való, ún. brit korrekciós 
befizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

61.  351828  

Dánia, Hollandia és 
Svédország számára 
teljesítendő bruttó  
GNI csökkentés 

Az EU költségvetése felé 
teljesítendő befizetési 
kötelezettség, ami abból 
adódik, hogy egyes 
tagállamok 
kedvezményben 
részesülnek a GNI-alapú 
befizetés tekintetében. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

62.  209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és 
belföldi követeléseinek 
rendezése során felmerülő 
járulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje   Részletekben 

történik.   Kincstár   
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63.   Alapok támogatása           

64.  263478  Bethlen Gábor Alap 
támogatása  

A Bethlen Gábor Alap 
részére központi 
költségvetési támogatás 
biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. §  
(2) bekezdése és  
az Ávr. 133. §  
(4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

65.  226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési 
támogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Áht. 82. §  
(2) bekezdése és  
az Ávr. 133. §  
(4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

66.  349139  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támogatása 

A Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Alap részére központi 
költségvetési támogatás 
biztosítása. 

Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Áht. 82. §  
(2) bekezdése és  
az Ávr. 133. §  
(4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

67.  374873 
 

Központi Maradványelszámolási 
Alap 

Kormányzati döntésekből 
következő, illetve 
évközben jelentkező 
finanszírozási problémák 
kezelése.   

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok 

  
Átcsoportosítással  
a Kormány egyedi 
határozata alapján. 
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A pénzügyminiszter 21/2019. (XII. 23.) PM rendelete
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról 
szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: 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. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, 
a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő 
adóévre a 25. melléklet, a 2020. évben kezdődő adóévre a 26. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

2. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

3. §  A Rendelet 25. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a(z) …/2019. ( . ) PM rendelethez 

„26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

 
BEVALLÁS 

 
a helyi iparűzési adóról 

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

 
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 mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása 
10. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
11. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
13. □ 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!) 

14. □ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás 
15. □ Önellenőrzés 

1. melléklet a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelethez
„26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám törlése 

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. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

12. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése 

13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése 

14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése 

15. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése  

16. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

17. □ Egyéb: ________________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 
1. Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________ 
2. Adóalany születési családi és utóneve: ___________________________________________ 
3. Születési helye: ___________________________________________________város/község 
4. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
5. Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község 
______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

9. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): 
__________________________________________________________________________ 

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 személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

c) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 30. 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) bekezdésének alkalmazása esetén: 
„E” jelű lap III/11. sor]**: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)***: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál 

alkalmazott adóalap  
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy 
VIII. 1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., 
akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az 
adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 
8.3.] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap 
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy 
VIII. 1. sor] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév  

12 hónapra számított adóalapjának 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8.3. Kimentési adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 

számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,–)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási 

szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó 
vállalkozó esetén 7+8+9]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. Az önkormányzat illetékességi területére  

jutó - a 10. sorban lévő adóalap 
megosztása szerinti - települési szintű 
adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. §  
(2) bekezdése szerint (maximum  
2,5M forintot vállalkozási szintű 
adóalapig)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) 
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő 
vállalkozónak]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint a beruházási érték 
után]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (11–12–13–14): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(15. sor ⨯ __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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17. Önkormányzati döntés szerinti 
adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint 
(maximum 2,5M forintot vállalkozási 
szintű adóalapig)]:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. §  
(3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő 
vállalkozónak]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. §  
(4) bekezdése szerint a beruházási érték 
után]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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 
[16–(17+18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: 
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja 
VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel 
VI. c) pont esetében = a KIVA alapja 
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: 
VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. 
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, 
VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. 
*** 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 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 
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1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 
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„A” JELŰ BETÉTLAP 
 

2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

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]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint 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 (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„B” JELŰ BETÉTLAP 
 

2020. 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 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+7–8–9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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 

 
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Biztosítók 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+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: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„D” JELŰ BETÉTLAP 
 

2020. 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 

    2020. 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) bekezdése 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 
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„F” JELŰ BETÉTLAP 

2020. 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 

 

 
(A 7–8. és a 11–16. sorok kivételével 

forintban) 
 

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 
– 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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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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:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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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 



1. szám
 

PÉN
ZÜ

G
YI KÖ

ZLÖ
N

Y 
301

„G” JELŰ BETÉTLAP 

2020. 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. □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom. 

3. □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes 
adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési 
kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

7. □ 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.       

 

 
IV. A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség 

 
Sorszám Közteher megnevezése Összeg (forint) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
 

 
_______________________ □□□□ □□ □□  

______________________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

„H” JELŰ BETÉTLAP 

2020. 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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„H” JELŰ BETÉTLAP 

2020. 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 

 
2020. 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+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+
15+16+17–18–19–20–21–22–23+24–25] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Az IFRS 15 standard 60–65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján  

a bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál  
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Operatív lízingből származó összeg: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Az IFRS 15 Vevői standard  

70–71. bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
A 20. sorból:  

20.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
22. Az IFRS 15 Vevői standard  

60–65. bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-
ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. 
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont 
szerinti bevételnövelő tétel összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
25. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
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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]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
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 
(fizetett, járó) 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:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 

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 kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
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: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 

  
 

III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke 
[2+3+4+5+6+7–8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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5. Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján 
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés 
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi 
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz  
IAS 2 Készletek című standard alapján 
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor 
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem 
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó  
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint  
a bevételt csökkentette 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. 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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé 
(+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
IV. Anyagköltség 

 
(forintban) 

1. Anyagköltség [2+3–4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. 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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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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 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban) 

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban) 

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 

alkalmazásakor 
 

(forintban) 

1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):* □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.1.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont  

aa) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.2.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont  

ab) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont  

ba) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont  

bb) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek 

számviteli politika változásakor 
 

(forintban) 

1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):* □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont  

aa) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont  

ab) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
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IX.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti (II./25. sor) nettó árbevétel csökkentés 
miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 

 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 
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„J” JELŰ BETÉTLAP 
 

2020. 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 és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy 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! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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2.melléklet a(z) …/2019. ( . ) PM rendelethez 
 
 

1. A Rendelet 25. mellékletében foglalt, „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány Főlap I. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 
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 mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása 
10. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
11. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
13. □ 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!) 
 

14. □ Önellenőrzés  
15. □ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás 

” 
 

2. melléklet a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelethez
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2. A Rendelet 25. mellékletében foglalt, „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány „I” JELŰ BETÉTLAP adatlapja helyébe 
a következő adatlap lép: 
„ 

 
„I” JELŰ BETÉTLAP 

 
2019. 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+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+ 
14+15+16+17–18–19–20–21–22–23+ 
24–25] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Bevételt nem eredményező csere 

keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Az IFRS 15 standard 60–65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján 

a bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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10. Saját név alatt történt bizományosi áru-
értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál  

a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Operatív lízingből származó összeg: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Az IFRS 15 Vevői standard  

70–71. bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
A 20. sorból:  

20.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
22. Az IFRS 15 Vevői standard  

60–65. bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv. 2016. december 
31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 
2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés 
m) pont szerinti bevételnövelő tétel 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
25. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 

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]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
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 
(fizetett, járó) 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:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
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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 kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok 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. 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: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
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III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban) 

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7–8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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. Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján 

pénzügyi lízingnek minősülő szerződés 
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi 
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz 
IAS 2 Készletek című standard alapján 
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor 
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem 
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó  
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint  
a bevételt csökkentette 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján az értékesített termék (ingó, 
ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. 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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé: 
(+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
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IV. Anyagköltség 

 
(forintban) 

1. Anyagköltség [2+3–4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. 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: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

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 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban) 

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján bevételnövelő tételként figyelembe 
vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,–):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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5. Megszűnt tevékenység során közvetített 
szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban) 

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 

alkalmazásakor 
 

(forintban) 

1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):* □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.3.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont  

aa) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.4.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont  

ab) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont  

ba) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont  

bb) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek 

számviteli politika változásakor 
 

(forintban) 
1. Az áttérési különbözet összege [2–3]  

(+,–):* □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont 

szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont  

aa) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont 

ab) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont 
szerinti különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont 

ba) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont 

bb) alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 

 
IX. Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti (II./25. sor) nettó árbevétel csökkentés 
miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

” 
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A pénzügyminiszter 22/2019. (XII. 23.) PM rendelete
a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  belső ellenőr: költségvetési szervnél vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1)–(2) bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban 
álló gazdasági társaságnál teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy polgári jogi jogviszony keretében 
belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;

2.  e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a  tanítási, tanulási folyamatot 
megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a  tananyagot 
a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetővé teszi;

3.  Éves Továbbképzési Tájékoztató: az  államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
az  e  rendeletben meghatározott továbbképzések vonatkozásában az  Államháztartási Belső Pénzügyi 
Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) és a miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján közzétett éves tájékoztató;

4.  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi 
és Kulturális Intézete;

5.  központi költségvetésből támogatott képzés: költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, 
kormányzati szolgálati, közszolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, 
honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett 
részére a  továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt képzés, amelynek az  e-learning szolgáltatási 
költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza;

6.  térítési díj: az  Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt díj, amely mértékének meghatározása 
önköltségszámítás alapján történik; a térítési díj formái:
a) az  e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a  vizsga költsége, továbbá 

a kontakt vagy tréning formában szervezett képzés esetén felmerülő díja,
b) az előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja,
c) a szintvizsga díja, valamint
d) a pótvizsga díja;

7.  hatósági jellegű képzés: a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott fogalom;
8.  szintvizsga: a  továbbképzési kötelezettséget elmulasztók számára biztosított választható tudásszint felmérő 

vizsga, amely az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési (a továbbiakban: ÁBPE) továbbképzés I. tananyagára 
épül;

9.  továbbképzésre kötelezett: az  a  természetes személy, akinek a  12.  § és a  költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 
12. § (1)–(3) bekezdése alapján továbbképzési kötelezettsége áll fenn.

2. A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények

2. § (1) Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki
a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, 

informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, 
okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb 
végzettséggel, amely a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet 
szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
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b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy
c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és

ca) okleveles pénzügyi revizori,
cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
cd) ellenőrzési szakelőadói,
ce) okleveles könyvvizsgálói,
cf ) költségvetési ellenőri,
cg) mérlegképes könyvelői,
ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles 

informatikai rendszerellenőri (CISA),
cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
ck) felsőfokú költségvetési,
cl) felsőfokú államháztartási,
cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
cn) államháztartási ügyintézői,
co) elektronikus információbiztonsági vezetői,
cp) integritás tanácsadói vagy
cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel, és
az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai 
végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó 
területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (2) Ha a  költségvetési szerv vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel 
rendelkezik, a  költségvetési szerv vezetője, vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
a  felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az  (1)  bekezdésben meghatározott 
szakmai gyakorlati feltétel alól. Ez  esetben a  költségvetési szerv vezetője, vagy a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság első számú vezetője gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal 
a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.

 (3) Ha a  költségvetési szerv vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel 
rendelkezik, a  költségvetési szerv vezetője, vagy a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
a  felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az  (1)  bekezdésben meghatározott 
szakmai végzettségre vonatkozó feltétel alól, amennyiben az adott személy szakmai végzettsége vagy tapasztalata 
révén olyan speciális szakértelmet biztosít a szervezeti egység számára, amely a belső ellenőrzés feladat ellátásához 
szükséges.

3. § (1) A belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő a (2) bekezdés szerinti adattartalommal 
jelenti be az  államháztartásért felelős miniszter részére, és a  bejelentéshez csatolja a  (3)  bekezdés a)–c)  pontja 
szerinti dokumentumokat. A  bejelentés benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót, nyomtatványokat, űrlapokat 
az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

 (2) A bejelentés tartalmazza
a) a bejelentő

aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) születési idejét,
ae) anyja születési nevét,
af ) lakcímét,
ag) értesítési címét,
ah) telefonszámát,
ai) elektronikus elérhetőségét és
aj) nyilvántartási számát, ha már szerepel vagy korábban szerepelt a nyilvántartásban,
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b) annak megjelölését, hogy a  bejelentése a  tevékenység megkezdésére, a  nyilvántartott adataidban 
bekövetkezett adatváltozásra vagy a tevékenység megszüntetésére irányul,

c) annak megjelölését, hogy költségvetési szervnél, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, vagy 
mindkettő esetében kíván belső ellenőrzési tevékenységet folytatni,

d) annak megjelölését, hogy a  nevén és nyilvántartási számán kívül az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény (a továbbiakban: Áht.) 70.  § (6)  bekezdése szerint mely adatának – lakcím, értesítési cím, 
telefonszám vagy elektronikus elérhetőség – nyilvánossá tételéhez járul hozzá, és

e) annak megjelölését, hogy a kapcsolattartás módjaként az elektronikus vagy a papíralapú ügyintézést választja.
 (3) A bejelentéshez csatolni kell

a) a  miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, 
bizonyítvány másolatát,

b) a legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat vagy a szakmai gyakorlat 
alóli felmentést igazoló dokumentumot és

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
 (4) A  2.  § (3)  bekezdésében meghatározott végzettség alóli felmentés esetén az  államháztartásért felelős miniszter 

a felmentést adó költségvetési szervre, illetve gazdasági társaságra korlátozza a tevékenység folytatását.
 (5) A  belső ellenőr az  Áht. 70.  § (5)  bekezdése szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő 

adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti az államháztartásért felelős 
miniszternek. A bejelentéshez csatolja az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

4. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter azt a természetes személyt, aki
a) a 2. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg, a követelményeknek való megfelelésig,
b) a 12. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, 1 évre,
c) büntetett előéletű, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,
d) a  belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 

a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítésig,
e) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, a cselekvőképességet korlátozó vagy 

kizáró gondokság megszüntetéséig,
f ) a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból 

törlésre okot adó körülményt nem jelentette be, a  valótlan adatközlés, illetve a  bejelentés elmulasztása 
utólagos megállapításakor 3 évre

eltiltja a belső ellenőrzési tevékenység folytatásától.
 (2) Akinek az e rendelet 12. §-a alapján továbbképzési kötelezettsége van és a nyilvántartásból való törlésére a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. § b) pontja 
alapján került sor, a nyilvántartásból való törlését követő 1 év után jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását.

 (3) Az  eltiltást követően, az  eltiltás időtartamának lejárata után a  tevékenység újbóli gyakorlására irányuló szándék 
bejelentésére a 3. §-t kell alkalmazni.

 (4) Ha az eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt az államháztartásért felelős miniszter, valamint 
a  munkáltatói jogkör gyakorlója vagy megbízója részére a  körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni.

 (5) Ha a belső ellenőr büntetett előéletűvé válik, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy cselekvőképességében 
a  feladata ellátása szempontjából releváns ügycsoportban részlegesen korlátozó gondnokság alá kerül vagy vele 
szemben a  foglalkozástól eltiltás intézkedését alkalmazzák, a  belső ellenőr vagy a  képviseletében eljárni jogosult 
személy köteles a (4) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni az erről szóló bírósági döntés másolatát.

 (6) A  belső ellenőr elhalálozása esetén a  nyilvántartásból való törlésre a  halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást kezelő szerv 
igazolása alapján hivatalból, díjmentesen kerül sor. Ebben az  esetben a  törlést a  munkáltató vagy megbízó is 
kezdeményezheti.

3. A belső ellenőrök nyilvántartásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj

5. § (1) A  belső ellenőr a  tevékenység megkezdésének, a  nyilvántartott adataiban történt adatváltozásának, valamint 
a  tevékenység megszüntetésének bejelentésére vonatkozó eljárásért a  következő igazgatási szolgáltatási díjat 
(a továbbiakban: díj) fizeti:
a) a belső ellenőri tevékenység megkezdésének bejelentésre irányuló eljárás díja 8000 forint,
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b) a kérelemre történő törlési eljárás díja 4600 forint,
c) a bejegyzett adatok módosítására irányuló bejelentés eljárása díjmentes.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű 
számlára kell befizetni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Pénzügyminisztérium működési bevétele.
 (4) Ha a  bejelentés és a  befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a  bejelentő a  szükséges mértéket 

meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet a miniszter visszatéríti.
 (5) A miniszter a többlet visszatérítését hivatalból rendeli el, és annak teljesítéséről a többlet megállapításától számított 

30 napon belül a befizetés módjával megegyező módon intézkedik.
 (6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait 

kell alkalmazni.
 (7) A  díjfizetés vonatkozásában az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28.  § (2) és 

(3)  bekezdésében foglaltakat, valamint az  Itv. 73/A.  §-ában foglaltakat, a  mulasztási bírságra az  Itv. 82.  §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díj értendő.

4. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők, költségvetési szerv vezetők és 
gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzésére vonatkozó közös szabályok

6. § (1) A  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők és a  költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői számára szervezett továbbképzésen (a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele 
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet és a  továbbképzésre kötelezett között megkötendő 
képzési szerződés, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj megfizetése, 
illetve térítésmentesség esetén a 7. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követően küld meg 
a továbbképzésre kötelezett részére.

 (2) A  továbbképzésre kötelezettek számára az  e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető igénybe, egyéb esetben 
térítési díjköteles, amelynek mértékét a  miniszter az  Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-ig teszi 
közzé.

 (3) A kötelező továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési program 
elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.

7. § (1) A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart.
 (2) A továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát 

a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó 
részvételi szándékát a  kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a  Központ honlapján keresztül 
történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

 (3) A továbbképzésre kötelezett a jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési 
Tájékoztatóban közzétett nyilatkozatokat a jelentkezést követő 10 napon belül kitölti, és megküldi a kötelező szakmai 
továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

 (4) A  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a  jelentkezés befogadását a  jelentkezést követő 
30 napon belül megerősíti.

 (5) A  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a  képzésekre olyan költségvetési szervnél vagy 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál dolgozó természetes személyek jelentkezését is elfogadhatja, akik nem 
tartoznak e  rendelet hatálya alá. Ebben az esetben nem vizsgálja a képzési programban meghatározott bemeneti 
feltételek meglétét. A továbbképzésre nem kötelezettként teljesített képzések a későbbiekben nem számíthatók be 
a képzési kötelezettség teljesítésébe, kivéve a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben.

8. § (1) A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – képzési programjában meghatározott előzetes tudásszint-
felmérésen (a továbbiakban: ETF) legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az  adott évben 
mentesül a kötelező továbbképzésen való részvételi és a vizsgatételi kötelezettség, valamint a térítési díj megfizetése 
alól.

 (2) Az  ETF-en az  vehet részt, aki a  jelentkezését a  Központ honlapján keresztül benyújtotta, és a  fizetési határidőig 
a térítési díjat megfizette.
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 (3) A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 30 napon belül a kötelező 
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a továbbképzésre kötelezett részére. A kötelező szakmai 
továbbképzésben közreműködő szervezet az  ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi a  képzési szerződés 
elkészítése során.

 (4) A költségvetési támogatásban részesülő, az ETF-et sikeresen teljesítő továbbképzésre kötelezettek részére a térítési 
díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.

9. § (1) A továbbképzésre kötelezett a képzést írásban jogosult lemondani legkésőbb a képzés napját megelőző munkanapon. 
A  jelentkezés lemondása esetén a  továbbképzésre kötelezett részére az  általa befizetett térítési díjat a  kötelező 
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.

 (2) Ha a továbbképzésre kötelezett másik képzésre jelentkezik át, a lemondás mellett új jelentkezési lapot tölt ki a Központ 
honlapján. A korábban befizetett térítési díj az új jelentkezésnél beszámításra kerül.

 (3) Ha a továbbképzésre kötelezett által megjelölt időpontban a választott képzésre nincs szabad hely, a kötelező szakmai 
továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl fel a rendelkezésre álló szabad képzési kapacitás terhére. 
Ha a továbbképzésre kötelezett az új időpontot nem fogadja el, kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését.

10. § (1) A  képzés a  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részéről történő lemondására a  képzést 
megelőzően legfeljebb 10 nappal kerülhet sor azzal, hogy egyidejűleg a  kötelező szakmai továbbképzésben 
közreműködő szervezet új időpontot ajánl a lemondott képzésre a továbbképzésre kötelezett által választott képzési 
formának megfelelően.

 (2) Ha a  továbbképzésre kötelezett a  felajánlott időpontot nem fogadja el, kizárólag az  e-learning képzési formát 
választhatja, vagy kérheti az  általa befizetett térítési díj visszafizetését. Ezekben az  esetekben a  kötelező szakmai 
továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj különbözetét, illetve a résztvevő által befizetett térítési díjat 
a továbbképzésre kötelezett részére visszautalja.

11. § (1) A  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a  továbbképzést – ha a  továbbképzéshez vizsga 
kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-ig tanúsítványt állít ki 
a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

 (2) Az egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány tartalmazza
a) a továbbképzésre kötelezett nevét,
b) a továbbképzésre kötelezett születési idejét,
c) a továbbképzésre kötelezett anyja nevét,
d) belső ellenőrök esetében a nyilvántartási számát,
e) a képzés idejét,
f ) a képzési program megnevezését,
g) a képzés értékelését a következők szerint:

ga) háromfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a minősítés szintjét,
gb) kétfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a „Teljesítette” értékelést és

h) a kiállítás dátumát.

5. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzése

12. § (1) A költségvetési szervnél továbbképzésre kötelezett belső ellenőr
a) legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben ÁBPE-továbbképzés 

I. – belső ellenőrök részére képzésen, és
b) az  a)  pontban meghatározott képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal 

ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzéseken 
vesz részt.

 (2) A 15. § szerinti szintvizsgát követően a továbbképzésre kötelezett a továbbiakban az (1) bekezdés b) pontja szerint 
vesz részt az ÁBPE továbbképzést II. – belső ellenőrök részére képzéseken a szintvizsga sikeres letételétől számítva.

 (3) Ha egy költségvetési szerv vezetője vagy gazdasági vezetője szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában, 
és emiatt továbbképzésre kötelezett, elegendő a belső ellenőrök részére meghirdetett képzéseken részt vennie, azzal 
teljesíti a költségvetési szerv vezetők vagy gazdasági vezetők számára előírt képzési kötelezettségét.
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 (4) A költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők részére meghirdetett képzések nem fogadhatóak el a költségvetési 
szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők részére teljesítendő képzések kiváltására.

13. § (1) A továbbképzésre kötelezett a 12. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel szemben kimentési kérelemmel 
élhet.

 (2) A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek. 
A  kimentési kérelem tudomásulvételéről a  miniszter határozatot hoz, amelyet a  továbbképzésre kötelezett 
a következő évben mellékel a képzésre történő újbóli jelentkezéshez annak érdekében, hogy a 6. § (3) bekezdésében 
meghatározott térítésmentesség megállapítható legyen.

 (3) A továbbképzésre kötelezett belső ellenőr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben pótlólag 
teljesíti a  továbbképzési kötelezettségét. A  pótlólag teljesített képzés esetén a  továbbképzésre kötelezett belső 
ellenőr a  díjfizetés tekintetében képzésre kötelezettnek minősül. A  kimentési kérelemnek nincs halasztó hatálya 
a 12. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségekre.

 (4) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter mérlegelés nélkül dönt.
 (5) Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésből támogatott képzésben vesz részt, és

a) a megkezdett, kötelező továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,
b) a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy
c) a sikertelen vizsgáját nem javítja,
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett 
központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizeti.

14. § (1) Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzéshez vizsga kapcsolódik. Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső 
ellenőrök részére képzés programzáró vizsgájára az  bocsátható, aki a  képzés tananyagát teljes terjedelmében 
feldolgozta. A  képzés tananyaga akkor tekinthető teljes terjedelmében feldolgozottnak, ha a  továbbképzésre 
kötelezett
a) kontakt képzés esetén részt vett a képzéshez kapcsolódó előadások óráin és aláírta a jelenléti ívet,
b) e-learning képzés esetén sikeresen kitöltötte a tananyaghoz kapcsolódó önellenőrző tesztet.

 (2) A vizsga eredményének minősítését a képzési program tartalmazza.
 (3) A  vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 

vizsgaszabályzata szabályozza, amely a Központ honlapján kerül közzétételre.
 (4) Sikertelen vizsga esetén a  tárgyév év december 15-ig legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni. 

A pótvizsga térítési díjköteles.
 (5) Az ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzés zárásának feltétele

a) – kontakt képzés esetében – a belső ellenőrök részére szervezett képzésen való részvétel, és a programzáró 
önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése az e-learning keretrendszerben, legkésőbb 
a képzés zárónapjáig,

b) – e-learning képzési forma esetében – a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő 
teljesítése legkésőbb a képzés zárónapjáig,

c) – tréning képzési forma esetében – a képzésen való részvétel.
 (6) A  17.  § (5)  bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt 

a  továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a  miniszter felé igazolja a  részvételt igazoló dokumentum 
megküldésével.

15. § (1) A  továbbképzési kötelezettségének nem teljesítése esetén nem tiltható el a  tevékenység gyakorlásától 
az  a  továbbképzésre kötelezett személy, aki a  miniszter felszólítása alapján a  kötelező továbbképzés képzési 
programjában meghatározott, az  ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzés tananyagára épülő 
szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a szintvizsgán az erre vonatkozó 
felszólítás kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. A  szintvizsgához nem biztosít tananyagot a  kötelező 
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet. Aki a  szintvizsgán akadályoztatása miatt nem tud részt venni, 
egy alkalommal lehetősége van a  vizsga pótlására a  meghatározott 6 hónapon belül. A  sikertelen szintvizsga 
megismétlésére nincs lehetőség.

 (3) A miniszter törli a nyilvántartásból azt a személyt, aki a szintvizsgán nem ér el legalább 80%-os eredményt.
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szintvizsgára jelentkezni kizárólag a Központ honlapján lehetséges.



328 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

 (5) A szintvizsga térítési díjköteles.
 (6) A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.

6. A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 
továbbképzése

16. § (1) Az  ÁBPE-továbbképzés I. – a  költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére kötelező szakmai 
továbbképzésen való részvétel a  költségvetési szervek vezetői és a  gazdasági vezetői számára a  kinevezést vagy 
megbízást követő évben esedékes.

 (2) A költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői az (1) bekezdésben meghatározott képzés teljesítését követően 
legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – a  költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 
részére szakmai továbbképzéseken vesznek részt.

 (3) A  Bkr. 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott kijelölést a  költségvetési szerv vezetője az  Éves Továbbképzési 
Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon jelenti be a  kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő 
szervezet felé.

 (4) A  (3) bekezdés alapján történő kijelölést tartalmazó formanyomtatványt és az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban 
közzétett, a  kijelölt személyre vonatkozó nyilatkozatokat a  továbbképzésre kötelezett a  kötelező továbbképzésre 
történő jelentkezést követő 10 napon belül küldi meg a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 
részére.

7. A Központ működésével kapcsolatos feladatok

17. § (1) A  miniszter gondoskodik a  Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében kialakítja 
az  ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére, az  ÁBPE-továbbképzés I. – a  költségvetési szervek vezetői és 
gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. továbbképzések programjait.

 (2) A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.
 (3) A  (2)  bekezdés alapján kijelölt oktatók részt vesznek az  ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére, 

az  ÁBPE-továbbképzés I. – a  költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az  ÁBPE-továbbképzés 
II. képzések témaköreiben a miniszter által – a miniszter által meghatározott körben és gyakorisággal – meghirdetett 
oktatói továbbképzésen. Annak az  oktatónak, aki nem vett részt a  meghirdetett képzésen, az  adott évben és 
témakörben oktatási megbízás nem adható.

 (4) A  (2)  bekezdésben meghatározott kijelöléssel az  oktatók mentesülnek a  Bkr. 12.  § (1) és (2)  bekezdésében és 
az e rendelet 12. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

 (5) A  Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a  más képző intézmény által szervezett – de a  12.  § 
(1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható 
– képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg.

18. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet továbbképzést kizárólag a miniszter által jóváhagyott 
képzési program alapján szervezhet. A képzési program megnevezését, típusát, célját és óraszámát az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (2) A képzési program tartalmazza
a) a képzési program megnevezését,
b) a képzési program típusát,
c) a képzési program támogatását,
d) a képzési program célját
e) a képzési program célcsoportját,
f ) a képzési programba való bekapcsolódás feltételeit,
g) a képzési programban való részvétel feltételeit,
h) a tervezett képzési időt,
i) a képzés formáját,
j) a csoport létszámát,
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k) a képzési program témaköreit,
l) az értékelési rendszert,
m) a képzési program elvégzését igazoló irat megnevezését és
n) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.

 (3) A képzés formája lehet kontaktórás, e-learning vagy tréning.

19. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet minden év december 31-ig tájékoztatja a minisztert 
a  képzésekről, ezzel igazolva a  képzésen részt vett továbbképzésre kötelezett belső ellenőrök kötelezettségeinek 
teljesítését.

 (2) A  Központ a  miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az  előző évben lebonyolított kötelező 
továbbképzésekről.

 (3) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzés szervezése, lebonyolítása során alkalmazott 
jelentkezési lapot, munkáltatói, adatkezelői, kijelölési nyilatkozatot, képzési szerződést, haladási naplót, jelenléti 
ívet, a  tanúsítvány hitelesített másolatát, kontaktképzés, illetve tréning esetén az  oktató résztvevői értékelését és 
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program statisztikai célú adatszolgáltatását a képzés tárgyévét követő 10 évig 
az ÁBPE-továbbképzés térítési díj központi költségvetésből történő megtérítése jogszerűségének ellenőrzése céljából 
megőrizi.

8. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az e rendelet hatálybalépésekor köztulajdonú gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők számára 

a 3. §-ban meghatározott bejelentést legkésőbb 2020. március 31-ig kell megtenni.

21. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §  Hatályát veszti a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 
továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelethez

A kötelező továbbképzés keretében megvalósuló képzési programok

A B C D

1 Képzés megnevezése Képzés típusa Képzési program célja
Óraszám 
(1 tanóra  
45 perc)

2 ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére
Kontaktórás 

képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak 
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási 
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. A képzés célja továbbá, hogy megismerje:  
a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és 
elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, 
továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

21 tanóra 
és 120 óra  
e-learning

3 ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére
E-learning 

képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak 
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási 
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. 
A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját,  
az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre,  
a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, 
a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató 
útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

120 óra

4
ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek 
vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, 
annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, 
céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának 
feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve  
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és  
a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kontrollkörnyezettel,  
a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs 
rendszerrel, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati 
használhatóságát; a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés 
felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és -kezelés legfontosabb lépéseit; 
a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, 
összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, 
illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk 
okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning
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5
ÁBPE-továbbképzés I.  
– a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

E-learning 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, 
annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, 
céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának 
feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve  
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és a belső 
kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kockázatok legfontosabb típusait  
és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint  
a kockázatelemzés és kezelés legfontosabb lépéseit, a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési 
tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint  
a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát;  
a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, 
összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, 
illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk 
okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

60 óra

6
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási számvitel –  
belső ellenőrök részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és 
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, 
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

7
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási számvitel –  
belső ellenőrök részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és 
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, 
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

8
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Informatikai ellenőrzés –  
belső ellenőrök részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve 
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai 
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, 
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok 
alkalmazhatóságát. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos 
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló 
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel 
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító 
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek 
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon 
kérheti.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning
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9
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Informatikai ellenőrzés –  
belső ellenőrök részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve 
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai 
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, 
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok 
alkalmazhatóságát. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos 
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló 
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel 
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító 
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek 
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon 
kérheti.

60 óra

10
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Közbeszerzési alapismeretek –  
belső ellenőrök részére 

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag 
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, 
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek 
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok 
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

11
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Közbeszerzési alapismeretek –  
belső ellenőrök részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag 
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, 
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek 
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok 
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra

12
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Rendszerellenőrzés –  
belső ellenőrök részére 

Tréning és 
e-learning 

képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés  
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje  
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

13
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Rendszerellenőrzés –  
belső ellenőrök részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés  
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje  
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra
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ÁBPE-továbbképzés II.  
– Teljesítményellenőrzés –  
belső ellenőrök részére

Tréning és 
e-learning 

képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét  
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül 
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és 
alkalmazási területeiről. 
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során 
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául 
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint 
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás 
lépéseit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

15
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Teljesítményellenőrzés –  
belső ellenőrök részére 

E-learning 
képzés 

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét  
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül 
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és 
alkalmazási területeiről. 
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során 
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául 
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint 
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás 
lépéseit.

60 óra

16
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Uniós támogatások ellenőrzése –  
belső ellenőrök részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási 
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési 
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

17
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Uniós támogatások ellenőrzése –  
belső ellenőrök részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási 
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési 
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra

18
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Kockázatelemzésen alapuló tervezés –  
belső ellenőrök részére

Tréning
A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati 
ismereteket a kockázatalapú stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséről.

14 tanóra

19
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –  
belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és 
gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési 
nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és 
működtetéséről.

16 tanóra



334 
PÉN

ZÜ
G

YI KÖ
ZLÖ

N
Y 

1. szám
 

20
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Teljesítménymenedzsment –  
belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet 
teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével kapcsolatban.  
A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének és lebontásának,  
a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával, a mérhetőség és számonkérhetőség 
biztosításának, a célok teljesítésének nyomon követésének, valamint a vezetői információs rendszer 
kialakításának jó gyakorlataival és lehetséges módjaival.

14 tanóra

21
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Ellenőrzési programtól az ellenőrzési 
jelentésig – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és 
gyakorlati ismereteket egy konkrét belső ellenőrzés végrehajtásáról, fókuszban az ellenőrzési 
program összeállításával, az ellenőrzési megállapítások dokumentálásával és az ellenőrzési jelentés 
elkészítésével, javaslatok megfogalmazásával.

14 tanóra

22
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli 
ismeretek – belső ellenőrök részére

Kontaktórás 
képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről, 
részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit. 
A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,  
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.

8 tanóra

23
ÁBPE-továbbképzés II.  
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – 
belső ellenőrök részére

Tréning
A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára  
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment 
folyamatról, amelyek elősegítik az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra

24
ÁBPE-továbbképzés II.  
– Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – 
belső ellenőrök részére

Tréning
A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára  
a közbeszerzések ellenőrzéséről esetpéldákon keresztül.

14 tanóra

25

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási számvitel –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és 
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

26

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási számvitel –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és 
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, 
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

27

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli 
ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és 
gazdasági vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről, 
részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit. 
A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,  
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.

8 tanóra
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28

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Informatikai ellenőrzés –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve 
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai 
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, 
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok 
alkalmazhatóságát. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos 
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló 
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel 
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító 
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek 
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon 
kérheti.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

29

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Informatikai ellenőrzés –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve 
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai 
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, 
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok 
alkalmazhatóságát. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos 
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló 
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel 
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító 
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek 
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon 
kérheti.

60 óra

30

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Közbeszerzési alapismeretek –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag 
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, 
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek 
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok 
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

31

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Közbeszerzési alapismeretek –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag 
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, 
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek 
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok 
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra
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32

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Rendszerirányítás –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére 

Tréning
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés  
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje  
a rendszerirányítás átfogó céljait, a rendszerirányítás kialakítását és működtetését.

14 tanóra

33

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Rendszerellenőrzés –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére 

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés  
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje  
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

34

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Teljesítménymenedzsment –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére 

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet 
teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével  
kapcsolatban. A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének  
és lebontásának, a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával,  
a mérhetőség és számonkérhetőség biztosításának, a célok teljesítésének nyomon  
követésének, valamint a vezetői információs rendszer kialakításának jó gyakorlataival  
és lehetséges módjaival.

14 tanóra 

35

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Teljesítményellenőrzés –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére 

E-learning 
képzés 

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét  
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét,  
azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés 
sajátosságairól és alkalmazási területeiről. 
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során 
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául 
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint 
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás 
lépéseit.

60 óra

36

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Uniós támogatások ellenőrzése –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Kontaktórás 
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási 
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési 
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 
60 óra  

e-learning

37

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Uniós támogatások ellenőrzése –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

E-learning 
képzés 

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási 
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról. 
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési 
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra
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38

ÁBPE-továbbképzés II.  
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és 
gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési 
nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és 
működtetéséről.

16 tanóra

39

ÁBPE-továbbképzés II.  
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei –  
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 
vezetői részére

Tréning
A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára  
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment 
folyamatról, amelyek elősegíti az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra
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A pénzügyminiszter 23/2019. (XII. 23.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel összefüggő 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 11–13. sora, 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora alapján az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. 11–13. sora, 15. sor d) pontja alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„4. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke 
szerinti regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 3. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„5. 15. sor d)  pontja, 18. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
6. 15. sor d) pontja, 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozások 
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)

 (4) A Rendelet 3. § 8–14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„8. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
9. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-
fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
10. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
11. 15. sor d)  pontja, 18. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
12. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
13. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű 
munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
14. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sor c) pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke 
szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
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 (5) A Rendelet 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„16. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sor d) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti 
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,”
(nyújtható.)

 (6) A Rendelet 3. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„18. 15. sor d)  pontja és 18. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,”
(nyújtható.)

 (7) A Rendelet 3. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„20. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 60. § b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„b) 11–13. sora, 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora 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.),
c) 11–13. sora és 15. sor d) pontja 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.),
d) 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora és 23. sora a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra 
irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre 
és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá 
a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/
EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 
16–18., 21., 22., 25., 26., 28., 31., 32., 38., 39., 41., 45., 53., 55. és 56. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  A  Rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat F:16, F:17, valamint F:24 mezőjében az „Az előirányzat tartalmazza 
a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban a PM-et 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.” szövegrész helyébe az  „Az előirányzat tartalmazza 
a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat F:9–F:13, F:18, F:19a, F:23, F:26, F:29 mezőjében az „Az előirányzat fedezetet 

nyújt továbbá a  felhasználással kapcsolatban a  PM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.” szövegrész,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 27., 33. és 34. sora.
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6. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet
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,
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,

c) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. Fejezete

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 23/2019. (XII. 23.) PM rendelethez

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján  -  támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. §-a alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján. - - -

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

igénybe vehető

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

20. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások

 Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás hatására a nagyvállalati 
méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható 
összköltségű 
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,
b) kutatás-fejlesztési tevékenységének,
c) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
d) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. A támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek legkésőbb a támogatott projekt  fizikai 
befejezését követő második üzleti évben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalati méretkategóriát elérik, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág 
(TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok 
(TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagya támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a 
projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó 
árbevételéhez képest,
g) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy 
kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy 
- az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött 
munkaerőként dolgozó munkavállaló,
- az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, 
partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló 
vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye, 
- az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít, 
h) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási 
szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
i) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - vagy amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál 
létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak 
átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban 
az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek 
forrását a támogató számára bemutatja, 
k) a támogatást igénylő vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság 
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy 
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak 
megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
c) az e) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri 
a 12 ezer főt,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a lízing szerződés 
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére 
vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti vagy a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az 
alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén 10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 
10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari 
termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása, 
29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

-

15. igénybe vehető -346706 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai 
projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez. 
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és 
szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, 
d) a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019. 
(X. 28.) Korm. határozat  [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 4. pontjában 
meghatározott célterületen az 1618/2019. (X. 28.)  Korm. határozat 3. pontjában foglalt célok 
megvalósításához,
e) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó 
projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

előleg biztosítható --

Az a)-c) és e) pont tekintetében helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék 
Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv, természetes személy, civil szervezet.
A d) pont tekintetében költségvetési szerv, civil szervezet, köztestület, szövetkezet, egyház, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági 
társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, természetes személy.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség.
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(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

31. 284201

Az előirányzat az ágazati párbeszéd bizottságok
a) az egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségeinek, 
b) nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvételének,
c) hazai tematikus konferenciák, tréningek szervezésének, lebonyolításának,
d) hazai tematikus konferenciákon való részvételeinek
a támogatására szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

gazdasági társaság, szakszervezet, civil szervezet, köztestület

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

32. 256401

Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások 
árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó 
költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 
rendezése, melyek az alábbiak:
- az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság  általi éves 
elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás 
miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, büntetés, pénzügyi 
korrekció;
- az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat 
alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése - a 
jogosultnak fel nem róható - technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges 
forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai 
Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.

- - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - Kincstár

-nemzetközi szervezet

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített 
kiadások

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő sor lép:

ÁPB-k szakmai programjainak 
támogatása

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

22. 244190 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi 
kapcsolattal összefüggő feladatok

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben 
betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául 
szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

- - - - -
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A pénzügyminiszter 24/2019. (XII. 30.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: EKAER rendelet) 11. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentésre kötelezett vagy a bejelentésre jogosult adózó a módosítás indokának megadásával módosíthatja az EKAER 
elektronikus felületén)
„b) a  7.  § (1)  bekezdés g)  pont gc)  alpontja, i) és j)  pontja szerinti adatokat a  termék fuvarozásának megkezdését 
követően a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, valamint a termék kirakodási (átvételi) helyre 
érkezésének bejelentését követően az adózás rendjéről szóló törvényben a  lezárt EKAER bejelentések módosítása 
tekintetében meghatározott időpontig.”

2. §  Az EKAER rendelet 13. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentésre kötelezett vagy a bejelentésre jogosult adózó a módosítás indokának megadásával módosíthatja az EKAER 
elektronikus felületén)
„b) a  7.  § (1)  bekezdés g)  pont gc)  alpontjában és a  7.  § (1)  bekezdés i) és j)  pontjában szereplő adatot a  termék 
kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, valamint a  termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének 
bejelentését követően az adózás rendjéről szóló törvényben a  lezárt EKAER bejelentések módosítása tekintetében 
meghatározott időpontig.”

3. §  Az EKAER rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bejelentés EKAER szám lezárását követő módosítása esetén az Art. 113/A. § (4) bekezdése szerint fizetendő 
pótlékot az állami adó- és vámhatóság a módosítás nyilvántartásba vételével állapítja meg.”

4. §  Az EKAER rendelet 15. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezése időpontjának, több belföldi 
kirakodási (átvételi) cím esetén a  sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezése időpontjának bejelentését 
követően az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen haladéktalanul lezárásra kerül.”

5. §  Az EKAER rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
módosításáról szóló 24/2019. (XII. 30.) PM rendelettel megállapított 11. § (6) bekezdés b) pontját, 13. § (6) bekezdés 
b) pontját, 14. § (3) bekezdését és 15. § (6a) bekezdését első alkalommal a 2020. március 1-jét követően teljesített 
bejelentésekre kell alkalmazni.”

6. §  Az EKAER rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „EKAER” szövegrész helyébe az „Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

(a továbbiakban: EKAER)” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló  

2017. évi CL. törvény” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az EKAER rendelet 1. §-a.

8. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A Kormány 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozata
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (1) bekezdésében 
meghatározottak végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva
 1. a költségvetési szerveknél és az  egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja novemberi és 

decemberi fedezete biztosításának céljából a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 1.  Közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja jogcím (a  továbbiakban: előirányzat) terhére 759 984 864 forint átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter 
érintett fejezeteket irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal
 2. a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának elszámolása 

keretében egyszeri jelleggel
a) az előirányzat terhére 11 584 840 forint átcsoportosítását és
b) az előirányzat javára 1 143 160 822 forint visszarendezését
rendeli el, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
érintett fejezeteket irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …/2019. (…) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
III. Alkotmánybíróság
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
VI. Bíróságok
VIII. Ügyészség
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím KIADÁSOK Módosítás

A módosítás 
következő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop. 
név

név Kiemelt előirányzat neve ( +  ) évre áthúzódó 
hatása

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei
K1 Személyi juttatások 37 000

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
K1 Személyi juttatások 123 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 560

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

K1 Személyi juttatások 21 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 675

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

K1 Személyi juttatások 18 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 290

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

K1 Személyi juttatások 105 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 206

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K1 Személyi juttatások 135 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 771

VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

K1 Személyi juttatások 5 368 420
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 939 474

333639 2 Kúria
K1 Személyi juttatások 329 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 715

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek

K1 Személyi juttatások 3 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 525 000

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás jogcíme

1
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K1 Személyi juttatások 3 876 920
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 635

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások 7 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 365

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
286023 5 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 973 899
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 6 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 120

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K1 Személyi juttatások 40 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 038

004338 4 Ménesgazdaságok
K1 Személyi juttatások 122 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 490

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K1 Személyi juttatások 3 599 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 629 840

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
K1 Személyi juttatások 221 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 746

004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
K1 Személyi juttatások 773 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 382

295802 10 Génmegőrzési Intézmények
K1 Személyi juttatások 152 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 671

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K1 Személyi juttatások 39 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 930

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 123 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 940

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K1 Személyi juttatások 21 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 780

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1 Személyi juttatások 58 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 290

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1 Személyi juttatások 40 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 105

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K1 Személyi juttatások 175 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 660

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 14 248 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 493 505

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
K1 Személyi juttatások 31 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 460

2
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K1 Személyi juttatások 132 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 170

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 5 307 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 928 795

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K1 Személyi juttatások 23 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 329

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 384 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 814

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 4 795 310
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 839 179

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

019204 10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 122 904

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K1 Személyi juttatások 5 257 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 920 116

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 23 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 025

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 30 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 250

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 21 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 710

354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 17 601 210
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 083 235

227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 101 347 515
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 735 862

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 10 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 855

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K1 Személyi juttatások 32 208 020
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 631 076

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások 812 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142 136

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 500

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K1 Személyi juttatások 14 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 520

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K1 Személyi juttatások 384 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 250
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10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

K1 Személyi juttatások 83 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 566

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 360 400 677
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 070 107

368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet
K1 Személyi juttatások 1 645 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 287 945

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 3 575 080
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 625 656

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 659 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 466

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások 6 416 111
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 122 819

002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet
K1 Személyi juttatások 5 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 980

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
K1 Személyi juttatások 8 346 960
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 460 718

334484 18 Klebelsberg Központ
K1 Személyi juttatások 56 642 010
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 912 457

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 48 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 505

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

K1 Személyi juttatások 41 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 628

007119 4 KSH Könyvtár
K1 Személyi juttatások 64 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 235

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1 Személyi juttatások 21 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 816

333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ
K1 Személyi juttatások 39 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 966

5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K1 Személyi juttatások 133 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 345

006936 2 MTA Jóléti intézmények
K1 Személyi juttatások 357 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 478

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
K1 Személyi juttatások 467 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 795

XXXIV.  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
K1 Személyi juttatások 21 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 816
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 4 751 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 827 203

329873 3 ELKH Támogatott Kutatóhelyek
K1 Személyi juttatások 131 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 064

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
368651 3 2019. évi kompenzáció támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 62 393
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Központi kezelésű előirányzatok
2

3 Céltartalékok
329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -759 984 864
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím BEVÉTEL Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.
név

név Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím TÁMOGATÁS Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.
név

név Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/határozat száma

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 37 000
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 144 760

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 24 675

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 22 090

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 114 806

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 159 571

VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 6 307 894
333639 2 Kúria 387 515

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek 3 525 000

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 547 555
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 9 165

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
286023 5 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 1 973 899

Központi tartalékok

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

5



350 
PÉN

ZÜ
G

YI KÖ
ZLÖ

N
Y 

1. szám
 

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 7 520
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 47 238
004338 4 Ménesgazdaságok 144 290
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 228 840
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 260 146
004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 908 982
295802 10 Génmegőrzési Intézmények 179 071
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 46 530
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 146 540

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 25 380
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 69 090
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 47 705
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 205 860
002718 6 MH Egészségügyi Központ 16 742 105
342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 36 660

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003737 5 Büntetés-végrehajtás 155 570
001580 7 Rendőrség 6 236 195
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 27 729
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 452 014
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 5 634 489

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

019204 10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 122 904
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 6 177 916
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 27 025
237287 8 Magyar Államkincstár 35 250

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 24 910
354406 8 Szakképzési Centrumok 20 684 445
227942 14 Egyetemek, főiskolák 119 083 377

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 12 455

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 37 839 096
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 954 336
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 117 500

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 16 920
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 451 650

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 97 766
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 423 470 784
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet 1 933 345
218672 11 Közgyűjtemények 4 200 736
218605 12 Művészeti intézmények 775 266
002994 14 Országos Mentőszolgálat 7 538 930
002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet 6 580
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 9 807 678
334484 18 Klebelsberg Központ 66 554 467
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 57 105
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 43 828
007119 4 KSH Könyvtár 75 435

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 25 616
333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ 46 766

5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 156 745
006936 2 MTA Jóléti intézmények 419 478
006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 549 195

XXXIV.  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 25 616
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek 5 578 603
329873 3 ELKH Támogatott Kutatóhelyek 154 864

    Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

759 984 864  759 984 864

* Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása 
(módosítása +/-)

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:  azonnal

    

 Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány
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2. melléklet az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
III. Alkotmánybíróság
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
V. Állami Számvevőszék
VI. Bíróságok
VIII. Ügyészség
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím KIADÁSOK Módosítás Módosítás

A módosítás 
következő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop. 
név

név Kiemelt előirányzat neve ( +  ) ( - ) évre áthúzódó 
hatása

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei
K1 Személyi juttatások -37 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41 070

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
K1 Személyi juttatások -159 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -28 044

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

K1 Személyi juttatások -21 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 935

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

K1 Személyi juttatások -18 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 290

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

K1 Személyi juttatások -133 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -80 858

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K1 Személyi juttatások -221 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -49 225

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék

K1 Személyi juttatások -320 100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -62 419

VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

K1 Személyi juttatások 37 200 -6 336 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 110 -1 115 509

333639 2 Kúria
K1 Személyi juttatások -494 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -88 222

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek

K1 Személyi juttatások 1 507 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 143 352

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás jogcíme
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K1 Személyi juttatások 113 600 -6 902 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 693 -1 442 660

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások -149 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -29 425

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
286023 5 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások 84 000 -2 039 422
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 44 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 324

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K1 Személyi juttatások -3 398 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -627 915

004338 4 Ménesgazdaságok
K1 Személyi juttatások -141 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -24 815

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K1 Személyi juttatások 57 300 -5 060 383
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 058 -886 367

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
K1 Személyi juttatások -263 100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -46 261

004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
K1 Személyi juttatások -1 200 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -211 545

295802 10 Génmegőrzési Intézmények
K1 Személyi juttatások -152 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -26 671

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K1 Személyi juttatások 326 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 506

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 663 700 -1 322 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 219 -237 526

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K1 Személyi juttatások -30 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 451

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1 Személyi juttatások -948 980
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -175 978

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1 Személyi juttatások -1 377 060
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -252 233

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K1 Személyi juttatások -167 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -28 660

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások -32 092 744
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 808 572

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
K1 Személyi juttatások -28 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 962
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K1 Személyi juttatások 435 100 -642 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 267 -109 116

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 38 000 -22 565 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 811 -4 003 233

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K1 Személyi juttatások -23 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 329

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 2 650 -874 770
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 470 -151 254

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -1 197 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -209 351

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások -6 696 020
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 207 837

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

019204 10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -122 904

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K1 Személyi juttatások -18 205 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 264 111

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -9 136 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 666 631

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások -354 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -62 674

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 58 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 978

347895 7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
K1 Személyi juttatások -24 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 680

354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 618 103 -27 922 258
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124 605 -5 563 572

227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 186 748 -179 369 284
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 896 -32 057 667

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások -566 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -104 590

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K1 Személyi juttatások 4 524 850 -50 441 802
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 870 738 -8 943 794

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások -4 790 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -862 635

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások -201 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -35 243

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások -5 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -975
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7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K1 Személyi juttatások 104 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 971

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K1 Személyi juttatások -625 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -110 283

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

K1 Személyi juttatások -226 193
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -39 954

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 885 100 -443 006 994
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 216 101 -78 446 265

368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet
K1 Személyi juttatások -4 842 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -877 642

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások -5 751 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 015 976

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások -1 689 060
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -300 236

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások -11 733 844
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 106 600

002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet
K1 Személyi juttatások -4 593 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -839 887

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
K1 Személyi juttatások -8 569 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 498 114

334484 18 Klebelsberg Központ
K1 Személyi juttatások -89 266 946
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -16 172 470

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások -73 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 858

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda

K1 Személyi juttatások 14 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 809

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

K1 Személyi juttatások -112 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -34 733

007119 4 KSH Könyvtár
K1 Személyi juttatások -64 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -11 782

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1 Személyi juttatások -160 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -28 052

333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ
K1 Személyi juttatások -246 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -43 182

5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K1 Személyi juttatások -150 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -25 896
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006936 2 MTA Jóléti intézmények
K1 Személyi juttatások -396 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -69 362

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
K1 Személyi juttatások -450 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -78 741

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
K1 Személyi juttatások -21 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 124

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 103 800 -7 242 200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 581 -1 284 257

329873 3 ELKH Támogatott Kutatóhelyek
K1 Személyi juttatások -103 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -25 780

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
368651 3 2019. évi kompenzáció támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 112 059
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Központi kezelésű előirányzatok
2

3 Céltartalékok
329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -11 584 840 1 143 160 822
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím BEVÉTEL Módosítás Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.
név

név Kiemelt előirányzat neve ( +  ) ( - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím TÁMOGATÁS Módosítás Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.
név

név Kiemelt előirányzat neve ( +  ) ( - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/határozat száma

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 0 -78 070
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 0 -187 944

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 0 -25 935

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 0 -22 090

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 0 -214 058

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 0 -270 425

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék 0 -382 519

Központi tartalékok

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme
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VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 44 310 -7 452 209
333639 2 Kúria 0 -582 922

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek 1 650 952 0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 121 293 -8 345 260
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 0 -178 725

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
286023 5 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 84 000 -2 039 422

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 52 324 0
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 -4 026 115
004338 4 Ménesgazdaságok 0 -166 615
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 70 358 -5 946 750
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 0 -309 361
004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 0 -1 411 745
295802 10 Génmegőrzési Intézmények 0 -179 071
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 389 506 0
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 792 919 -1 560 126

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 0 -36 051
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 0 -1 124 958
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0 -1 629 293
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 0 -195 860
002718 6 MH Egészségügyi Központ 0 -37 901 316
342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 0 -33 362

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003737 5 Büntetés-végrehajtás 521 367 -751 816
001580 7 Rendőrség 59 811 -26 569 033
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0 -27 729
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 120 -1 026 024
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 0 -1 407 051
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 0 -7 903 857

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

019204 10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 0 -122 904
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 0 -21 469 511
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 0 -10 803 531
237287 8 Magyar Államkincstár 0 -416 674

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 70 778 0
347895 7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 0 -28 680
354406 8 Szakképzési Centrumok 742 708 -33 485 830
227942 14 Egyetemek, főiskolák 224 644 -211 426 951

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 0 -671 390

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 5 395 588 -59 385 596
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 0 -5 653 435
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 0 -236 643

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 0 -5 975
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7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 119 371 0
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 0 -735 883

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 0 -266 147
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 101 201 -521 453 259
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet 0 -5 720 442
218672 11 Közgyűjtemények 0 -6 767 776
218605 12 Művészeti intézmények 0 -1 989 296
002994 14 Országos Mentőszolgálat 0 -13 840 444
002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet 0 -5 433 487
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 0 -10 067 314
334484 18 Klebelsberg Központ 0 -105 439 416
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 0 -86 358

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda 17 209 0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 0 -147 433
007119 4 KSH Könyvtár 0 -75 982

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 0 -188 352
333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ 0 -289 982

5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 0 -176 696
006936 2 MTA Jóléti intézmények 0 -465 862
006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 0 -528 941

XXXIV.  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 0 -26 924
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek 123 381 -8 526 457
329873 3 ELKH Támogatott Kutatóhelyek 0 -129 480

    Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

-1 131 575 982  -1 131 575 982

* Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás 
folyósítása/zárolása 

(módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:  azonnal

    

 Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

7
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A Kormány 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a 2020. január 1. és 2020. december 31. között megkötött, 
illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került
a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 

biztosít, és
b) legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít, azzal, hogy a támogatás 
nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2020. január 1. és 2020. december 31. között megkötött, legfeljebb 
100 millió forint keretösszegű Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződésekhez az adott ügylet futamidejének első 
három évére (1096 napra) a fennálló tőketartozásra vetítve évi 3 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez 
nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít az adott ügylet futamidejének első 
három évére (1096 napra), azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány a  2020. január 1. és 2020. december 31. között megkötött, legfeljebb 100 millió forint keretösszegű 
Széchenyi Beruházási Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződésekhez az adott ügylet teljes 
futamidejére a fennálló tőketartozásra vetítve évi 5 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott 
készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg 
a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett vállalt 
készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 4. Az 1–3.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő 
kötelezettségvállalásainak forrása az  éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló 
célelőirányzat (a továbbiakban: GFC). A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés 
a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2020. évben a GFC terhére vállalható kötelezettség mértékét a 2021–2030 
közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1650 millió forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1600 millió forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1500 millió forint,
d) a 2024–2030. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 1400 millió forint.

 5. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
gondoskodjon az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásához szükséges költségvetési források rendelkezésre 
állásáról a 2021 és 2030 közötti években.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Határidő: Magyarország 2021–2030. évi központi költségvetéseinek tervezése során
 6. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – ha a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak lekötöttsége 

eléri a  75%-ot – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az  1–3.  pont 
szerinti konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás 
lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. Az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban 
értesíti a pénzügyminisztert.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a források 75%-ának lekötését követő harminc napon belül
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 7. Az 1–3.  pont szerinti kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy 
a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.

 8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési 
egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  központi költségvetés –  a  központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású  – 
bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az  államadósságnak a  2020–2022. évekre 
tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

 
	

	
	

 
 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összege 

 
     

millió forintban 

 

2020. évi 
törvényi előirányzat 

2021. évi 
irányszám 

2022. évi 
irányszám 

Fejezet Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 

I. ORSZÁGGYŰLÉS 150 837,1 14 900,0 152 462,3 14 900,0 170 024,5 14 900,0 

Ebből:             

Közbeszerzési Hatóság 2 823,6 2 769,0 2 823,6 2 769,0 2 769,0 2 769,0 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1 464,4   1 464,4   1 464,4   

Egyenlő Bánásmód Hatóság 404,8 1,0 404,8 1,0 404,8 1,0 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 11 025,0 11 025,0 11 025,0 11 025,0 11 025,0 11 025,0 

Nemzeti Választási Iroda 3 223,3   3 723,3   10 323,3   

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 1 158,2   1 158,2   1 158,2   

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 2 494,6   2 494,6   2 494,6   

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 2 073,4   2 073,4   2 073,4   

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1 607,4   1 607,4   1 607,4   

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 11 331,6 20,0 11 531,6 20,0 11 531,6 20,0 

VI. BÍRÓSÁGOK 124 914,4 2 258,1 124 010,0 2 258,1 124 010,0 2 258,1 

VIII. ÜGYÉSZSÉG 49 556,3 102,0 49 556,3 102,0 49 556,3 102,0 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 739 046,7   737 447,6   732 817,6   

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14 909,8 1 080,2 21 187,1 1 420,2 21 187,1 1 420,2 

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 759 490,9 45 854,1 786 436,5 45 514,1 1 052 645,9 45 514,1 

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM 218 050,3 32 929,3 219 942,8 32 929,3 212 489,4 32 929,3 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 616 050,0 39 749,1 757 197,4 39 749,1 868 430,9 39 749,1 

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 761 388,2 28 523,8 772 907,8 28 523,8 778 058,3 28 523,8 

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 577 554,9 57 868,0 632 419,4 57 868,0 698 049,1 57 868,0 

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 1 179 861,7 124 265,7 2 077 256,8 486 336,5 1 961 919,7 483 317,6 

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 341 716,6 8 158,4 347 449,1 8 158,4 346 260,6 8 158,4 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 1 674 276,1 13 186,0 893 167,7 13 186,0 973 655,8 13 186,0 

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 3 647 472,7 1 112 043,2 3 122 112,4 765 237,5 3 094 946,6 765 237,5 

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 153 203,6 100,0 105 300,4 100,0 99 013,2 100,0 

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 640 701,1 355,9 439 391,6 355,9 481 700,6 355,9 

Ebből:             

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 197,8 4,6 1 197,8 4,6 1 197,8 4,6 

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 556,9 33,1 2 556,9 33,1 2 556,9 33,1 

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 21 707,2 1 089,2 25 469,4 1 089,2 12 242,2 1 089,2 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 17 184,9 6 898,6 17 265,9 6 898,6 17 234,2 6 898,6 

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 12 203,0   11 699,9   11 591,5   

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL 22 141,4 1 962,8 22 110,2 1 962,8 20 163,2 1 962,8 

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT 48 228,8 17 360,3 48 228,8 17 360,3 48 228,8 17 360,3 

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK 1 110 920,2 32 434,1 1 107 526,7 94 055,8 1 155 757,7 69 661,9 



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 363
 
	

	
	

     
millió forintban 

 

2020. évi 
törvényi előirányzat 

2021. évi 
irányszám 

2022. évi 
irányszám 

Fejezet Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1 613 446,0 12 897 575,8 2 015 476,2 13 546 645,9 2 258 730,7 13 926 831,5 

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK 241 739,2 68 214,2 265 675,1 63 591,5 194 116,0 63 844,1 

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK 18 923,0 15 895,0 15 740,0 14 700,0 15 500,0 4 500,0 

XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 106 237,2   310 000,0 100,0 330 000,0 150,0 

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 137 812,2 124 722,4 140 712,2 127 622,4 146 912,2 133 822,4 

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 430 700,0 423 100,0 436 500,0 444 800,0 439 500,0 447 200,0 

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 46 464,2 46 464,2 39 537,1 39 537,1 36 494,2 36 494,2 

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 16 577,7 28 228,0 21 692,8 27 307,1 18 842,1 27 356,8 

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 10 102,3 11 100,0 11 102,3 12 100,0 11 102,3 12 100,0 

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 587 881,0 3 587 881,0 3 774 613,0 3 774 613,0 3 924 823,0 3 924 823,0 

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 681 630,8 2 681 630,8 2 957 725,6 2 957 725,6 3 211 278,8 3 211 278,8 

Központi alrendszer összesen 21 792 993,4 21 425 983,3 22 479 584,4 22 626 801,3 23 537 546,4 23 379 046,7 
              

  2020. évi 
irányszám 

2021. évi 
irányszám 

2022. évi 
irányszám 

Központi alrendszer egyenlege   -367 010,1   147 216,9   -158 499,7 

Helyi önkormányzatok egyenlege   -45 448,9   -345 971,4   -142 935,8 

Az államháztartás egyenlege   -412 459,0   -198 754,5   -301 435,5 

ESA-híd   -72 660,0   -180 482,5   89 308,1 

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege   -485 119,0   -379 237,0   -212 127,4 

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP százalékában   -1,0%   -0,7%   -0,4% 

		         milliárd forintban 

  2020. évi 
irányszám 

2021. évi  
irányszám 

2022. évi 
irányszám 

Államadósság   32 340,8   33 718,9   34 187,3 

Államadósság a GDP százalékában   66,3%   62,4%   58,9% 
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A Kúria határozata

A Kúria 2/2019. KMJE határozata
 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a  Kúria Kfv.I. számú tanácsa által indítványozott jogegységi 
eljárásban, az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (Áktv.) adóalanyiságra vonatkozó 
rendelkezéseinek értelmezéséről meghozta az alábbi

jogegységi határozatot:

I.  Az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti energiaellátó fogalom alapján az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre 
vonatkozó rendelkezés a Magyarországon kívül végzett tevékenységre nem terjed ki. Nem állapítható meg 
magyar joghatóság a külföldön végzett tevékenység Áktv. különadóval történő adóztatására.

II.  A különadó alanya csak Magyarország területére kiterjedő engedéllyel rendelkező lehet. Különadó alá kizárólag 
az  a  bevétel tartozik, amely a  Magyarország területére kiterjedő engedély alapján végzett tevékenységből 
származik.

III.  A  külföldön végzett tevékenység adóztatásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a  kettős adóztatással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra.

Indokolás

I.

A Kúria Kfv.I. tanácsa (a továbbiakban: indítványozó) a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló  
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján – miután jogkérdésben el kívánt 
térni a  Kúria másik ítélkező tanácsának korábban elvi bírósági határozatként közzétett határozatától – jogegységi 
eljárás lefolytatását indítványozta a különadóval kapcsolatos joghatóságra vonatkozó egyes kérdések tárgyában.

Az indítványozó el kíván térni a  Kúria Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH 2016.K.19. elvi bírósági határozatként 
közzétett ítéletében foglaltaktól. E  határozat szerint az  Áktv. 1.  § 3. és 4.  pontjai, a  3.  § (1)  bekezdése és  
9. § (1) bekezdése értelmében különadó alanya a 2. § szerinti adóköteles tevékenységet folytató személy. Az Áktv. 
kizárólag a külföldi illetőségű adóalany adókötelezettségét korlátozza a belföldön végzett energiaellátó vállalkozási 
tevékenységéből szerzett, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) szerinti nettó árbevételre, 
a belföldi illetőségű adóalanyokra vonatkozóan azonban ilyen szabályt nem tartalmaz. A belföldi illetőségű társaság 
különadó fizetési kötelezettségét nem kizárólag a Magyarország területén belül végzett tevékenysége alapozza meg.
Az indítványozó véleménye ezzel ellentétben az, hogy az  energiaellátói minőségben végzett tevékenység területi 
hatálya kizárólag Magyarország lehet, az nem terjed ki Magyarországtól eltérő földrajzi területre.

Az indítványozó szerint az alábbi kérdésekre kell választ adnia a Jogegységi Tanácsnak:

 1.  A  Kúria elvi bírósági határozatként közzétett korábbi döntésében rögzített tényállás különbözik az  indítványozó 
által vizsgált ügytől annyiban, hogy a gáz átvétele és eladása az utóbbi esetben nem a határon, hanem külföldön 
történt. Ennek alapján van-e Magyarországnak joghatósága egy külföldön végzett tevékenység különadóval történő 
adóztatására?

 2.  Helytálló-e az az értelmezés, hogy a különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell figyelemmel lenni, hogy 
a  felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-kereskedelmi tevékenység végzésre engedéllyel 
rendelkezett és adóügyi illetősége miatt minden bevétele a Számtv. szerinti nettó árbevételnek minősül?

 3.  Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a  felperes energiaellátói minőségében szerzett-e bevételt, 
vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az energiaellátó vállalkozói tevékenység alanyának?
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 4.  Értelmezhető-e úgy az  Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezése, hogy az  kiterjed 
egy Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre? Az  indítványozó álláspontja szerint a  Kúria másik 
tanácsa az  adókötelezettség meghatározásakor nem vonta mérlegelési körébe az  Áktv. 1.  § 4.  pont szerinti 
fogalom-meghatározást. Márpedig ez  határolja le egyértelműen, hogy milyen tevékenység adóztatható 
a  különadó szempontjából. A  törvény szövege visszautal a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló  
2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő tv.) 10.  § 1.  pontjára – ezen belül is a  10.  § 1.3. pontjára –, amely 
maga is egy visszautalást tartalmaz a  földgázellátásról szóló 2008. évi VL. törvényre (a továbbiakban: Get.).  
A  Get. 3.  § 15.  pontja értelmében engedélyes: aki e  törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére 
a  Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. Tehát az  egyértelmű, hogy 
az  tartozik az  Áktv. hatálya alá, amely társaság a  Magyar Energia Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik  
a  földgáz-kereskedelemre. Első olvasatra úgy tűnik, hogy az engedélyesi minőség elegendő az adóalanyi minőség 
megállapításához, azonban az Áktv. 1. § 4. pontja 2. tagmondata további feltételt állít, mikor kimondja, akkor minősül 
energiaellátónak egy gazdasági társaság „ha a Távhő tv. szerinti energiaellátói minőségében végzett tevékenységéből 
származó…” árbevétele áll fenn. Vagyis nem elegendő az engedély megléte, annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy 
energiaellátói minőségben végezze e  tevékenységet. Azt a  kérdést kell tehát megválaszolni, hogy a  jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. § (1) bekezdésére is figyelemmel a Magyar Energia Hivatal által 
kiadott engedély kiterjed-e Magyarország területén túlra vagy sem.
Az indítványozó megállapította, hogy a korábbi kúriai döntés nem részletezi azt a fontos szempontot, hogy az adózónak 
a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély szerinti kereskedelmi tevékenységéből származó árbevétel küszöböt 
kell átlépnie, ami nem valósulhat meg a külföldön végzett tevékenység alapján, kizárólag Magyarország területén.
Mindezek alapján az  indítványozó javaslata az, hogy a  Jogegységi Tanács egyértelműen mondja ki, hogy 
az „energiaellátói minőségben végzett tevékenység” területi hatálya csak és kizárólag Magyarország lehet, az nem 
terjed ki Magyarországtól eltérő földrajzi területre.

II.

A legfőbb ügyész a  jogegységi indítványra tett nyilatkozatában az  indítványozó által feltett kérdésekre az  alábbi 
válaszokat adta.
Van-e Magyarországnak joghatósága egy külföldön végzett tevékenység külön adóval történő adóztatására?
Az Alaptörvény közteherviselésre vonatkozó XXX. cikk (1) bekezdése alapján – figyelemmel az I. cikk (3) bekezdésére –  
az  Országgyűlés törvényalkotási jogkörében adókötelezettséget állapíthat meg. Az  adókötelezettség megállapítása 
során a jogalkotó nem a tevékenységet magát, hanem a tevékenységből származó bevételt, jövedelmet adóztatja meg, 
ennek keretében a  törvényben meghatározott adóalanyok külföldön végzett tevékenységéből származó bevétele, 
jövedelme tekintetében is megállapítható adófizetési kötelezettség.
Megjegyzi, hogy a különadót megállapító Áktv. 2. § c) pontja a külföldről származó jövedelem adókötelezettségéről 
külön ugyan nem rendelkezik, ugyanakkor nem is szűkíti le az  adókötelezettséget az  energiaellátó vállalkozás 
belföldön végzett tevékenységére, hanem az  energiaellátói minőségben végzett vállalkozói tevékenységből 
származó, a Számtv. szerinti nettó árbevétel 5%-ának eléréséhez köti az adófizetési kötelezettséget.
Az Áktv.-ben az  adófizetésre kötelezettek körének meghatározása eltér a  többi adónem meghatározásánál 
szokásos jogalkotói módszertől, mivel a  jogalkotói szándék a  teherviselő képesség figyelembevételére irányult.  
Az Áktv. 4. §-ához fűzött indokolás szerint e szabályozási módszer indoka az, hogy a nettó árbevétel fejezi ki leginkább 
a vállalkozás terjedelmét.
Helytálló-e az az értelmezés, hogy a különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell figyelemmel lenni, hogy 
a  felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-kereskedelmi tevékenység végzésre engedéllyel 
rendelkezett és adóügyi illetősége miatt minden bevétele a Számtv. szerinti nettó árbevételnek minősül?
A legfőbb ügyész megítélése szerint az  értelmezés helytálló. Az  Áktv. 1.  §-ának 4.  pontja az „energiaellátó” mint 
adókötelezett adóalanyi körének meghatározásánál utaló szabályként jelöli meg a  Távhő tv. 10.  § 1.  pontja 
szerinti fogalom-meghatározást, amelynek 1.3.  pontja további hivatkozást tartalmaz a  Get.-ben meghatározott  
földgáz-kereskedelmi engedélyesre.
Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a felperes energia ellátói minőségében szerzett-e bevételt, 
vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az energiaellátó vállalkozói tevékenység alanyának?
Az Áktv. által meghatározott különadó alanya a  Távhő tv. és a  Get. rendelkezései szerinti energiaellátó abban 
az esetben, ha e minőségében végzett tevékenységéből származó nettó árbevétele eléri az összes, Számtv. szerinti 
nettó árbevétel legalább 5%-át. Ha ezt nem éri el, az Áktv. szerinti különadónak nem alanya.



366 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

Amennyiben egy vállalkozásnak az  energiaellátó tevékenysége mellett más tevékenységből is bevétele 
keletkezik, a  vállalkozás nettó árbevételéből kizárólag az  energiaellátói minőségében szerzett bevételt kell  
a különadó-alanyiság megállapításánál figyelembe venni.
Értelmezhető-e úgy az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezése, hogy az kiterjed egy 
Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre?
A Távhő tv. 10. § 1.3. pontja alapján energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes.
A Get. 3.  § 15.  pontjának értelmező rendelkezése szerint engedélyes az, aki e  törvény szerint engedélyköteles 
tevékenység végzésére a  Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. A  Jat. 6.  § 
(1) bekezdésére hivatkozva az engedély területi hatálya Magyarország területére terjed ki.
A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a működési engedély területi hatálya valóban Magyarország területére érvényes, 
azonban sem a  Get., sem a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet nem tartalmaz korlátozást vagy tiltást arra vonatkozóan, hogy a  Magyarországon 
földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező kereskedő Magyarország területén kívül teljesedésbe menő jogügyletek 
alanya legyen. Az Áktv. a Magyarországon működő belföldi illetőségű adóalanyok közül a magyar hatósági engedélyes 
energiaellátókra szűkítette le a különadó fizetési kötelezettséget. A magyar hatósági engedély és az abban foglalt 
tevékenység kifejtése során kötött – belföldi vagy külföldi – bevételt eredményező jogügylet azonban egymástól 
eltérő jogviszonyt testesít meg. A törvény szerint a tevékenység engedélyezéséről szóló határozat megléte a feltétele 
az  adóalanyiságnak, de nem az  engedélyező határozat keletkezteti a  különadó fizetési kötelezettséget, hanem 
a  Számtv. szerint belföldön árbevételt eredményező energiaellátó vállalkozási tevékenység. Ezért a  tevékenységre 
vonatkozó különadó fizetési kötelezettség független a tevékenység folytatására vonatkozó hatósági határozat területi 
hatályától.
A legfőbb ügyész véleménye szerint magyarországi illetőségű engedélyes energiaellátó jogi személyként különadó 
fizetésére kötelezett jogalany, függetlenül attól, hogy a  magyar hatósági engedélyben foglalt jogosultsága 
Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre kiterjed-e. A  különadó fizetési kötelezettség fennállását 
nem a tevékenység végzéséről szóló engedélyező határozat területi hatálya, hanem a törvény által meghatározott 
adóalanyok adóköteles tevékenységéből származó bevétele alapján kell megállapítani. A  fentiek alapján a  Kúria 
Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH.2016.K.19. elvi bírósági határozatként közzétett ítéletében foglaltaktól való eltérést 
nem tartotta indokoltnak.

III.

Az Áktv. 2.  § c)  pontja alapján adóköteles az  energiaellátó vállalkozási tevékenysége. Az  Áktv. 3.  § (1)  bekezdése 
értelmében az  adó alanya többek között a  2.  § szerinti adóköteles tevékenységet folytató jogi személy. Az  Áktv. 
1.  § 4.  pontja értelmében energiaellátó a  Távhő tv. 10.  § 1.  pontja szerinti energiaellátó, ha a  Távhő tv. szerinti 
energiaellátói minőségében végzett tevékenységéből származó, Számtv. szerinti nettó árbevétele az  adóévet 
megelőző évben eléri az  összes, Számtv. szerinti nettó árbevétel legalább 5%-át. A  Távhő tv. 10.  § 1.3.  pontja 
értelmében energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes. A Get. 3. § 15. pontja alapján engedélyes 
az, aki a  Get. szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  
(a Magyar Energia Hivatal jogutódja, a továbbiakban: MEKH) által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. A Számtv. 
72.  § (1)  bekezdése értelmében az  értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a  szerződés szerinti teljesítés 
időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a  teljesített szolgáltatások 
ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó 
– ellenértékét.
Az Áktv. 1.  § 4.  pontja az  „energiaellátó” mint adókötelezett adóalanyi körének meghatározásánál a  Távhő tv.  
10. § 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásra utal, amelynek 1.3. pontja további hivatkozást tartalmaz a Get.-ben 
megállapított földgáz-kereskedelmi engedélyesi minőségre.
A fentiek értelmében a  különadó-alanyiságnak kettős feltétele van. Egyrészt a Távhő tv. 10.  § 1.3.  pontja szerinti 
energiaellátó minőség fennállása. Ez az energiaellátó minőség feltételezi, hogy a potenciális adóalany rendelkezik 
a  MEKH által kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedéllyel és erre tekintettel, e  minőségében folytatja 
tevékenységét. Másrészt a  különadó-alanyiságnak az  is feltétele, hogy az  energiaellátó minőségben végzett 
tevékenységből származó, Számtv. szerinti árbevételnek el kell érnie az összes árbevétel 5%-át. E konjunktív feltételek 
teljesülése esetén állapítható csak meg az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanyiság.
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A Jat. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  törvény hatálya kiterjed az  ország területén magánszemélyekre és jogi 
személyekre, valamint a  külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra. A  2011. január 1-jén hatályba lépett  
2010. évi CXXX. törvény (új jogalkotási törvény) 6.  § (1)  bekezdése ennél is egyértelműbben fogalmaz, 
amikor kimondja, hogy a  jogszabály hatálya Magyarország területére terjed ki. Ebből az  következik, hogy  
a  MEKH által kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedély csak Magyarország területére érvényes.  
A  MEKH nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amelyet külföldön folytatnak. A  fentiekből következik, hogy 
a MEKH által kiadott érvényes engedély önmagában nem keletkeztet különadó fizetési kötelezettséget.
Magyarországnak nincs joghatósága a  külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység különadóval történő 
adóztatására. Annak meghatározásánál, hogy ki lehet az  Áktv. szerinti különadó alanya, tekintettel kell lenni 
a  teljesítés helyére is, vagyis arra, hogy a  földgáz-kereskedelmi tevékenységet Magyarországon vagy külföldön 
végzi-e a vállalkozás.
Rögzítendő továbbá, hogy az energiaellátó minőségben végzett tevékenység és a földgáz-kereskedelmi tevékenység 
fogalmak nem szinonimák. Pusztán attól, hogy a vállalkozás a Számtv. előírásaira figyelemmel belföldi árbevételként 
tartja nyilván az értékesítés árbevételét, még nem minősül az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanynak.
A külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység nem minősül a  Get. szerinti engedély alapján végzett 
tevékenységnek, ezáltal a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyesi minőségben végzett tevékenységnek sem, 
ezért ezen tevékenységből származó árbevétel nem számít bele az 5%-os küszöbértékbe.
Az Áktv. 3. § (1) és (3) bekezdése sem a belföldi, sem a külföldi illetőségű adóalanyok esetében nem írja felül az Áktv. 
1. § 4. pontjában foglalt adóalanyisági feltételeket; pusztán arról rendelkezik, hogy amennyiben valamely vállalkozás 
az Áktv. 1. § 4. pont alapján adóalanynak minősül, akkor belföldi illetőség esetén a teljes vállalkozási tevékenysége, 
külföldi illetőség esetén a  belföldi fióktelep teljes vállalkozási tevékenysége adóköteles. Ezen, az  adó tárgyára 
vonatkozó szabályt azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a belföldi vagy külföldi illetőségű vállalkozás az Áktv. 1. § 
4.  pontja alapján adóalanynak minősül. Az  adóalanyiság vizsgálata során van jelentősége a  tevékenység végzése 
helyének.
A magyar jogrend részét képező nemzetközi jogforrásoknak tekinthetőek a  nemzetközi jog általános szabályai és 
a kihirdetett nemzetközi szerződések.
Az Alaptörvény Q)  cikkének (3)  bekezdése generális transzformáció útján biztosítja a  nemzetközi jog általánosan 
elismert szabályainak érvényesülését, azok tehát további transzformáció nélkül is a magyar jogrend részét képezik. 
A pacta sunt servanda elve, miszerint a megkötött megállapodásokat meg kell tartani, a nemzetközi jog általánosan 
elismert szabálya, amelynek érvényesülését, és azzal a belső jog összhangját alkotmányi parancs alapján biztosítani 
szükséges. Az általános érvényű jogelvi minőség mellett a szerződések betartásának elvét a vonatkozó nemzetközi jogi 
szabályozásként a nemzetközi szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 27. cikke, mind a vonatkozó alkotmányos 
szintű szabályozásként az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdése is tartalmazza, így az a belső jog integráns részét képezi 
a magyar jogrendben.
A speciális transzformáció útján implementált, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések előírásainak vizsgálata 
különös súllyal esik latba az adóalanyiságra vonatkozó rendelkezések értelmezésénél, valamint a külföldön végzett 
tevékenységnél, illetve az abból származó jövedelem adóztatása körében.
A jogegységi indítvánnyal érintett perbeli esethez kapcsolódóan nem mellőzhető annak vizsgálata, hogy  
az  1999. évi XXX. törvénnyel magyar jog részévé tett a  Magyar Köztársaság és Ukrajna között a  kettős 
adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról jövedelem- és vagyonadó területén  
1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről a  jogvita részét képező adóról milyen rendelkezést tartalmaz. 
Ez annál is inkább indokolt, mivel az Egyezmény 2. Cikk 4. pontja fogalmilag felvetheti különadó érintettségét is.
Ha az adózással kapcsolatos kérdésben – a kettős adóztatást elkerülendő – nemzetközi szerződés van érvényben, 
elsőként annak rendelkezéseit szükséges értelmezni, eldöntendő, hogy felmerülhet-e az egyik szerződő állami joga 
szerinti vállalkozás árbevételének megadóztatása a másik szerződő államban.



368 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

IV.

A Jogegységi Tanács a  fentiekben kialakított álláspontja következtében az  EBH 2016.K.19. számon közzétett 
határozatot elvi bírósági határozatként nem tartja fenn.
A Jogegységi Tanács az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése és a Bszi. 40. § (1) bekezdése alapján az egységes bírósági 
jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Jogegységi Tanács a  jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Magyar Közlönyben, 
a központi honlapon és a Kúria honlapján.

Budapest, 2019. november 21.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Sperka Kálmán s. k., Dr. Heinemann Csilla s. k.,
 előadó bíró bíró

 Dr. Kurucz Krisztina s. k., Dr. Vitál-Eigner Beáta s. k.,
 bíró bíró
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Hirdetmények
hirdetmények
 

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési 
megbízá sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 318-6668.

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 megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek 
többségében nem fedi a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket 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. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó 
a megjelenést követően kiszámláz.

  (A Szerkesztőség)

Érvénytelenített irat

A NEW HORIZON GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-295321, adószám: 25902088-2-42, székhely: 1062 Budapest, 
Székely Bertalan utca 20. I. em. 11.) bejelentése:

Az SBASA 2989751–2989800, SBASA 2989801–2989850, SBASA 2989851–2989900, SBASA 3116851–3116900, 
SBASA 3116901–3116950 sorszámú számlatömb 2019. szeptember 1-jétől érvénytelen.



370 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

A szerkesztésért felel a Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége. 
Szerkesztőség: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295. 
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu 
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik. 
Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas módon 
megrendeléséhez mellék elni. 
HU ISSN 2631-0228


	Jogszabályok, közjog szervezetszabályozó eszközök
	2019. évi XCIX. törvény
	az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról*

	2019. évi C. törvény
	a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról*

	2019. évi CXV. törvény
	egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

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

	2019. évi CXXII. törvény
	a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről*

	2019. évi CXXV. törvény
	a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról*

	A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
	egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség

	A Kormány 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2020. évi kompenzációjáról

	A Kormány 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

	A Kormány 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról

	A Kormány 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról

	A Kormány 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról

	A Kormány 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módo

	A Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási idő

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 43/2019. (XII. 17.) MNB rendelete
	a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2019. (XII. 17.) MNB rendelete
	a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelete
	a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

	A pénzügyminiszter 17/2019. (XII. 11.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 18/2019. (XII. 12.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 19/2019. (XII. 18.) PM rendelete
	a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 20/2019. (XII. 19.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

	A pénzügyminiszter 21/2019. (XII. 23.) PM rendelete
	az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 22/2019. (XII. 23.) PM rendelete
	a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer

	A pénzügyminiszter 23/2019. (XII. 23.) PM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról

	A pénzügyminiszter 24/2019. (XII. 30.) PM rendelete
	az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

	A Kormány 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozata
	a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

	A Kormány 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
	a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről
	A Kúria határozata

	A Kúria 2/2019. KMJE határozata
	Hirdetmények

